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4. INTRODUCERE
4.1.Scurtă descriere a planului de management
Planul de management reprezintă documentul oficial al unui proces continuu care face posibilă
implementarea unor decizii eficiente, productive și adaptate specificului ariei naturale protejate. În
termeni simpli, planul de management este un document care exprimă clar scopul ariei naturale
protejate, descrie detaliat elementele de interes conservativ și starea lor de conservare, precum și
măsurile necesare pentru asigurarea continuității acestora.
Planul de management trebuie să fie un ghid folositor atât echipei responsabile cu managementul
ariei naturale protejate cât și factorilor interesați. Realizarea planului de management implică un
proces continuu care pornește de la cercetarea și culegerea informațiilor din teren, urmată de
evaluarea și analiza acestora, elaborarea și implementarea planului, pentru ca ulterior să se revină
la culegerea de noi informații și reluarea procesului cu modificările și adaptările necesare.
În linii mari, planul de management urmărește menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a
elementelor de interes conservativ, gestionarea durabilă a resurselor naturale și conservarea
peisajului actual, în armonie și încurajând activitățile antropice tradiționale.
Planul de management are ca scop asigurarea unei stări de conservare favorabile pentru speciile și
habitatele care fac obiectul de protecție al sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
și al ariilor naturale protejate suprapuse, în contextul dezvoltării durabile a comunităților locale de
pe teritoriul vizat.
Obiectivele Planului de management urmăresc:
-

Asigurarea unui statut de conservare favorabil pentru speciile și habitatele pentru care a fost
declarat situl Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate
suprapuse;

-

Asigurarea suportului necesar pentru managementul speciilor și habitatelor de interes
conservativ prin crearea și actualizarea permanentă a unei baze de date cu informații despre
speciile și habitatele care fac obiectul de protecție al sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior și a ariilor naturale protejate suprapuse;

-

Informarea și conștientizarea comunităților locale pentru creșterea implicării acestora în
managementul sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și a ariilor naturale
protejate suprapuse;
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-

Creșterea capacității de coordonare și de management a sitului Natura 2000 Lunca Siretului
Inferior și a ariilor naturale protejate suprapuse;

-

Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale în situl Natura 2000 ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior și ariile naturale protejate suprapuse;

-

Crearea unei infrastructuri pentru informare și pentru desfășurarea unui turism bazat pe
valorile naturale și culturale ale sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și
ale ariilor naturale protejate suprapuse.

Măsurile elaborate visează în principal:
-

Menținerea unui statut de conservare favorabil pentru speciile și habitatele de interes
conservativ;

-

Inventarierea și evaluarea detaliată a speciilor și habitatelor de interes conservativ;

-

Realizarea unei monitorizări punctuale a speciilor și habitatelor de interes conservativ;

-

Managementul eficient al sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al
ariilor naturale protejate suprapuse;

-

Comunicare și conștientizare;

-

Utilizarea durabilă a resurselor naturale;

-

Turism bazat pe valorile naturale.

Măsurile prevăzute au fost elaborate astfel încât să tină cont de condițiile economice, sociale și
culturale ale comunităților locale, precum și de particularitățile regionale ale zonei însă urmărind cu
prioritate obiectivele de management ale ariei naturale protejate.
Conform art. 4, alin. 34. din Ordonanța de urgență a Guvernului 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, planul de
management al ariei naturale protejate este documentul care descrie și evaluează situația prezentă a
ariei naturale protejate, definește obiectivele, precizează acțiunile de conservare necesare și
reglementează activitățile care se pot desfășura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele
de management.
Planul de management integrat pentru situl Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și a
ariilor naturale protejate suprapuse a fost realizat de către Asociația pentru Conservarea Diversității
Biologice în calitate de custode al acestui sit, în conformitate cu art. 21, alin. (2) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, cu
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modificările și completările ulterioare. Respectând prevederile art. 21, alin. (7) ale aceluiași act
normativ, a fost realizat un singur Plan de management integrat pentru ariile naturale protejate:
-

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior;

-

ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior;

-

ROSCI0072 Dunele de Nisip de la Hanul Conachi;

-

Rezervația Naturală Lunca Siretului (cu cele două trupuri, Pădurea Neagră și Pădurea
Dumbrăvița) – cod 2827;

-

Rezervația Naturală Balta Potcoava – cod 2411;

-

Rezervația Naturală Balta Tălăbasca – cod 2412;

-

Rezervația Naturală Dunele de Nisip de la hanul Conachi – cod 2402;

-

Rezervația Naturală Pădurea Merișor – Cotul Zătuanului.

Respectarea prevederilor Planului de management integrat pentru ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior și ariile naturale protejate suprapuse precum și a Regulamentului ariei naturale protejate,
anexă la prezentul Plan de management, conform art. 21, alin. (3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare, este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru
autoritățile care reglementează activități pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum și pentru
persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care
desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea ariei naturale protejate.
În procesul de realizare a Planului de management, s-a ţinut cont de următoarele principii:


Principiul opiniei generale unitare

Crearea unei imagini unitare asupra unui teritoriu prin cunoaşterea integrată a structurii şi
funcţionalităţii lui, se constituie într-un atu incontestabil pentru dezvoltarea echilibrată a acelui
spaţiu. În acest context, existenţa unei opinii generale comune asupra unui anumit aspect reprezintă
o condiţie esenţială de abordare pluri-instituţională a unor aspecte de care depinde reuşita aplicării
prevederilor Planului de management. Integrarea într-un sistem de cooperare a acţiunilor tuturor
factorilor de decizie din arealul de interes, cu cele ale administraţiei sitului Natura 2000, constituie
un pas înainte în scopul creşterii eficienţei managementului ariei naturale protejate.
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Principiul dezvoltării durabile, îmbunătățirii calității vieții și asigurării coerenței
managementului

Dezvoltarea durabilă presupune menținerea și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru
generațiile actuale și cele viitoare prin utilizarea rațională a resurselor naturale regenerabile precum
și prin refacerea, menținerea și îmbunătățirea calității mediului.
Planul de management presupune îmbunătățirea gestionării patrimoniului natural și cultural al
zonei prin promovarea unor activități cu un impact redus asupra mediului. Este necesară existența
unei strategii de realizare a unei dezvoltări durabile centrată pe colectivitatea umană, care să
urmărească dezvoltarea economico-socială, fără a provoca efecte negative asupra calității mediului.



Conservarea și valorificarea calității mediilor naturale

În condițiile în care sunt menținute într-o stare corespunzătoare, ecosistemele naturale reprezintă
o resursă importantă, atât prin funcțiile pe care le îndeplinesc, cât și prin bunurile și serviciile pe
care le furnizează. Este necesară astfel promovarea și menținerea unor tehnici de exploatare durabilă
a resurselor mediului natural și înlocuirea celor care presupun activități care duc la alterări ale
calității ecosistemelor și implicit a beneficiilor pe care acestea le aduc.



Promovarea realizării regulamentelor locale de urbanism şi a planurilor de amenajare
a teritoriului care să integreze obiectivele Planului de management

Gestionarea teritoriului reprezintă o activitate obligatorie care se desfăşoară în scopul dezvoltării
spaţiale echilibrate, pentru protecţia patrimoniului natural şi construit pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă, în concordanţă cu valorile şi aspiraţiile societăţii.
Obiectivele de management ale sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ale
ariilor naturale protejate suprapuse, trebuie integrate în regulamentele de urbanism generale, care
stau la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, pentru a promova o acţiune comună cu
autorităţile locale. Integrarea obiectivelor de management în regulamentele de urbanism este
necesară nu numai pentru impunerea unei strategii coerente de dezvoltare a acestui spaţiu, ci şi
pentru a asigura reuşita aplicării Planului de management, care se constituie într-o alternativă de
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dezvoltare socială şi economică a zonei și într-un mijloc de realizare a protecţiei şi conservării
resurselor naturale şi culturale ale acestui teritoriu.



Încurajarea ecoturismului cu respectarea echilibrelor locale

Situl Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior se constituie într-un spaţiu cu un real
potenţial turistic dat de valori naturale, dar dezvoltarea redusă a infrastructurii de până acum a
determinat o evoluție foarte înceată şi neconvingătoare a acestei ramuri economice în areal, în ciuda
acoperirii destul de bine reprezentată a căilor de comunicaţie.



Susţinerea intensă a informării populaţiei, dezvoltării culturale şi a educaţiei
permanente

Dezvoltarea culturală, promovarea educaţiei şi a informării populaţiei, reprezintă modalităţi de
dezvoltare a unor spaţii pe termen lung. Atitudinea populației față de schimbări este în general
privită cu suspiciune, în principal datorită problemelor economice cu care se confruntă locuitorii din
areal, motiv pentru care pe parcursul realizării planului de management au fost desfășurate întâlniri
cu localnicii, iar aceștia au fost informați cu privire la noțiunea de plan de management și ceea ce
presupune existența unui asemenea document, precum și despre necesitatea conservării unui
eșantion reprezentativ de specii și a unor habitate pentru a asigura continuitatea și îmbunătățirea
calității unor beneficii care pot rezulta din noul regim de management al arealului.



Principiul precauţiei şi transparenţei în luarea deciziei

Orice acţiune sau decizie, indiferent de caracterul ei, trebuie să fie analizată din punct de vedere
al beneficiilor şi costurilor pe care acestea le presupune, dar şi din prisma efectelor negative asupra
mediului şi asupra comunităţii locale. Beneficiile pe termen scurt nu trebuie să reprezinte un criteriu
de adoptare a deciziilor.
Principiul precauţiei trebuie să stea la baza tuturor deciziilor care privesc în mod direct sau
indirect situl Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și a ariilor naturale suprapuse
acestuia, pentru împiedicarea înmulțirii suprafeţelor degradate, a căror refacere implică costuri
semnificative.
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Principiul conservării diversităţii biologice

Diversitatea biologică are o importanţă deosebită dată în primul rând de valoarea ei ecologică,
genetică, socială, economică, ştiinţifică, educaţională, culturală, recreativă şi estetică. Diversitatea
biologică prezintă o importanţă deosebită pentru evoluţie şi pentru conservarea ecosistemelor şi
speciilor.
Cerinţa fundamentală pentru conservarea diversităţii biologice este conservarea in situ a
ecosistemelor şi habitatelor naturale, precum şi menţinerea sau refacerea populaţiilor viabile de
specii în mediul lor natural.
Comunitățile locale depind într-o anumită măsură de resursele biologice existente, motiv pentru
care este necesară utilizarea durabilă a acestora pentru asigurarea unei continuități a modurilor de
viață tradiționale.



Principiul ameliorării şi refacerii ecosistemelor şi peisajelor degradate

Este necesară realizarea şi aplicarea unui set de politici şi strategii care să urmărească protecţia
şi conservarea mediilor naturale. În scopul stopării extinderii zonelor degradate şi a reabilitării
ecosistemelor şi peisajelor, se urmăreşte aplicarea prevederilor legislative în vigoare pentru
restructurarea sau reabilitarea ecosistemelor şi peisajelor degradate și conştientizarea populaţiei
asupra necesităţii reducerii suprafeţei ocupate de ecosistemele şi peisajele care și-au pierdut
calitățile.
Planul de management al ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și a ariilor naturale suprapuse,
face obiectul tuturor acţiunilor ce trebuie întreprinse în vederea realizării scopului pentru care acest
areal a fost desemnat ca zonă protejată.
Prezentul Plan de management poate fi considerat instrument de lucru şi în acelaşi timp ghid
pentru realizarea obiectivelor propuse. Planul de management are caracterul de document oficial cu
rol de reglementare pentru administratorul ariei naturale protejate, precum şi pentru persoanele
fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau desfăşoară activităţi
în perimetrul şi în vecinătatea ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și a ariilor naturale protejate
suprapuse.
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Principiul corelării acțiunilor cu situația reală și aplicarea de măsuri de către
autoritățile competente

Gestionarea necorespunzătoare a resurselor mediului natural duce la disfuncționalități în
comunitățile din areal. Aceste dereglări apărute în urma unor gestionări necorespunzătoare ale
resurselor mediului natural, dar posibile și în cazul unor calamități naturale, impune implicarea unor
organisme abilitate și competente în adoptarea și aplicarea unor măsuri în funcție de specificul
fiecărei probleme ținând seama de mediul natural și cel social și de impactul prognozat al fiecărei
decizii. Punerea în aplicarea a unor măsuri specifice trebuie să urmărească rezolvarea unor probleme
cu care se confruntă comunitățile locale, dar fără a avea efecte negative asupra mediului natural și
fără a avea direct sau indirect alte implicații negative în plan social.

1.2 Scurtă descriere a sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și a ariilor
naturale protejate suprapuse
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este localizată în sud-estul României, este suprapusă județelor
Brăila, Galați și Vrancea și are o suprafaţa de 36.492 ha conform formularului standard.
Suprapuse ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, sunt și următoarele arii naturale protejate:


Situl Natura 2000 Dunele de Nisip de la Hanul Conachi- ROSCI0072



Situl Natura 2000 Lunca Siretului Inferior - ROSCI0162



Rezervația Naturală Lunca Siretului (trupurile Pădurea Neagră și Pădurea Dumbrăvița)- Cod 2827



Rezervația Naturală Balta Potcoava- Cod 2411



Rezervația Naturală Balta Tălăbasca- Cod 2412



Rezervația Naturală Dunele de Nisip de la Hanul Conachi- Cod 2402



Rezervația Naturală Pădurea Merișor-Cotul Zătuanului.

Categoria ariei naturale protejate: Arie de protecție specială avifaunistică
Coordonatele sitului: N 450 52' 42” E 270 17' 6”
Suprafața sitului: 36.492 ha
Regiune biogeografică: Continentală, Stepică
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Cuvinte cheie: Siret, SPA, Natura 2000, Avifaună

Aria de Protecţie Specială Avifaunistică „Lunca Siretului Inferior” este arie naturală protejată de
interes comunitar - categoria arie de protecţie specială conform Directivei Consiliului 79/409/CEE,
desemnată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1284/2007 privind declararea ariilor naturale de
protecție avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu
moficări și completări prin Hotărârea Guvernului României nr. 971/2011

Zona a fost declarată arie de protecţie specială avifaunistică ca urmare a identificării a 22 specii de păsări
enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC și a 25 specii de păsări cu migrație
regulată nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC. Lunca Siretului Inferior
ROSPA 0071 are o suprafata de 36.492 ha. Aceasta este situata in doua regiuni biogeografice: continentala
si stepica. Este o zonă de subsidenţă cu altitudini reduse (aprox.5m). Se întâlnesc păduri de luncă.
Râul Siret este parte integrantă a bazinului hidrografic Siret (42274 km2 pe teritoriul României), are
o lungime de 150 km pe teritoriul României şi culege apele a 1013 cursuri de apă (cel mai bogat din
ţară). Cel mai important afluent este râul Bârlad, care la rându-i, colectează apele Corozelului.
Siretul inferior, este cuprins în amonte de râul Putna şi aval până la vărsarea în Dunăre, având panta
de 0,23 m/km, fiind zona de câmpie, viteza de curgere a apei scade la 0,3 – 0,5 m/sec.
În partea inferioară a cursului său, râul prezintă mari cantităţi de depuneri aluvionare, formând
lunci întinse de 3-4 Km. Siretul depune cantităţi mari de aluviuni şi prezintă un fenomen accentuat
de despletire şi meandrare. În cursul său inferior, râul Siret formează Lunca Siretului Inferior care
se desfăşoară din dreptul oraşului Mărăşeşti și până în localitatea Șendreni din județul Galați.
În zona, accesul este posibil, în apropiere de valea Siretului pe E85, între Bacău – Focşani, intrând spre
localităţile Lespezi, Burcicioaia, Domneşti, Pufeşti, Ciorani, Pădureni, Doaga, Ciuşlea, Suraia, Vulturu
(unele sunt drumuri judeţene, altele sunt uliţe locale, greu practicabile). Spre zona inferioară a cursului
Siretului se poate ajunge de pe DN 25 Tecuci – Galaţi. Balta Tălăbasca poate fi vizitată tot de pe DN 25,
prin localitatea Tudor Vladimirescu.
Vegetația acvatică este dominată de specii pioniere, iar în conditiile unei structurări mai avansate
apar și specii competitive. Stresul, datorat inundațiilor sau influenței antropice se reflectă prin
prezența speciilor tolerante la stres din categoria celor cu o ecologie largă și a speciilor tolerante la
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deteriorarea habitatelor naturale. Din punct de vedere ecologic, structura nu este diversificată,
predominând speciile hidrofile, micro-mezoterme, euriionice spre slab acid neutrofile. Spectrul
fitogeografic e dominat de specii cosmopolite, urmate de cele europene, cele mai multe cu un
caracter mediteranean. Spectrul bioformelor este, de cele mai multe ori reprezentat exclusiv de
helohidatofite. În general, numarul de specii este redus, ceea ce este firesc în conditiile unei vegetații
cu caracter extrem.
Vegetatia acvatică este adeseori asociata cu o vegetatie palustră. Dintre cele mai caracteristice plante
amintim: stuful (Phragmites sp.), papura (Thypha angustifolia), pipirigul (Scirpus lacustris),
vegetația ierbacee formeaza un covor consistent reprezentat de: coada calului (Equisetum limosum),
iarba mlaștinii (Juncus effusus), săgeata apei (Sagittaria sagitifolia), piciorul cocosului (Ranunculus
lingua), rogozul (Carex sp.), tipirig (Heleocharis palustris), cucuta de apa (Cicuta virosa), rosatea
(Buttomus umbelatus), coada soricelului (Achillea millefolium), traista ciobanului (Capsella bursapastoris), plutnița (Nymphoides peltata), troscotul de apă (Polygonum amphibium), ciulinul de balta
(Trapa natans), broscărița (Potamogeton natans), lintița (Lemna sp.), peștișoara (Salvinia natans),
iarba broaștelor (Hydrocharis morsus-ranae).
Vegetația pajiștilor ocupă suprafețe restrânse și este puternic antropizată (pășunat cu oi și capre),
prin urmare structura acestor pajiști, care ar reprezenta habitate prioritare, iar pentru România o
valoare inestimabilă, a fost transformată în terenuri de cultură. De altfel, asociația Taraxaco
serotinae-Bothriochloetum ischaemi (Burduja et Al. 1956), (Sârbu, Coldea et Chifu 1999) este
singura care are o structura mai valoroasa, celelalte asociatii din Cl. Festuco-Brometea fiind
invadate de buruieni autohtone sau adventive. Din punct de vedere ecologic au un caracter
xeromezofil, moderat termofil, slab acid neutrofil. Fitogeografic, predomina speciile eurasiatice,
elementele pontice având o reprezentare semnificativă. Pe măsura antropizării acestor comunități se
evidențiază mai multe elemente cosmopolite și mai multe specii ruderale competitive, provenite din
flora autohtona. Procentul însemnat al terofitelor este determinat pe de-o parte de climatul mai cald
si mai uscat, dar si de accentuarea impactului antropic.
Vegetația pădurilor este puternic afectată de construcția barajelor, alterări hidromorfologice
datorită intervențiilor pentru exploatarea agregatelor minerale în albia minoră, inundații si de
lucrările silvice. Cea mai mare parte a pădurilor de luncă sunt plantate, fără a se respecta o structură
naturală (arborii sunt dispuși pe șiruri, echidistant). Ca o consecință a inundațiilor, stratul ierbos este
sărac, invadat de buruieni, unele cu caracter invaziv (Bidens vulgata). Dintre habitatele de pădure,
cele mai importante din punct de vedere conservativ sunt reprezentate de:
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• Zavoaiele cu Salix alba si Populus alba (cod Natura 2000 al habitatului: 92A0) – speciile
caracteristice habitatului sunt salcia (Salix alba) si plopul alb (Populus alba);
• Paduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia,
riverane marilor fluvii (Ulmenion minoris) (cod Natura 2000 al habitatului: 91F0) – habitat
reprezentat de păduri cu copaci de esenta tare, situate în cursul major al râurilor, expuse inundatiilor
în cursul cresterilor regulate ale nivelului apelor râurilor, aceste paduri fiind dezvoltate pe depozite
aluvionare recente. Stratul de arbori este dominat de specii care apartin genurilor Fraxinus sp.
(frasin), Ulmus sp. (ulm) sau Quercus sp.(stejar). Straturile inferioare de vegetatie (subarboret, strat
ierbos) sunt bine dezvoltate. Plantele caracteristice acestui habitat sunt: stejarul (Quercus robur),
velnis (Ulmus laevis). Acest tip de habitat apare deseori în asociere cu zone împadurite cu arin si
frasin.

1.3 Cadrul legal referitor la aria naturală protejată și la elaborarea planului de management
Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale:
1. ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior - Hotărârea Guvernului României nr. 1284/2007 privind
declararea ariilor naturale de protecție avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice
europene Natura 2000 în România, cu moficări și completări prin Hotărârea Guvernului
României nr. 971/2011.

2. ROSCI0072 Dunele de Nisip de la Hanul Conachi – Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării
Durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de
importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România,
cu modificări prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2.387/2011.

3. ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior – Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr.
1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță
comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu
modificări prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2.387/2011.
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4. Rezervația Naturală Lunca Siretului (Cod 2827) – Legea nr.5 din 6 martie 2000 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate

5. Rezervația Naturală Balta Potcoava (Cod 2411) - Legea nr.5 din 6 martie 2000 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate

6. Rezervația Naturală Balta Tălăbasca(Cod 2412) - Legea nr.5 din 6 martie 2000 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate

7. Rezervația Naturală Dunele de Nisip de la Hanul Conachi (Cod 2402)- Legea nr.5 din 6 martie
2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone
protejate
8. Rezervația Naturală Padurea Merișor - Cotul Zătuanului – Hotărârea Guvernului României nr.
1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate.
Elaborarea Planului de management se face în baza prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Potrivit art. 21 al acestui act normativ, Planul de management al ariei
naturale protejate este elaborat de către administratorii acestuia, se avizează de către autoritatea
competentă pentru protecția mediului şi se aprobă prin ordinul autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului. La Art. 20. (3), se specifică ca măsurile prevăzute în Planul de management al
ariei protejate trebuie să fie elaborate astfel încât să ţină cont de exigenţele economice, sociale şi
culturale, precum şi de particularităţile regionale şi locale ale zonei, prioritate având însă obiectivele
care au dus la constituirea ariei naturale protejate.
Prevederile prezentului Plan de management vor fi respectate de către custodele
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și a ariilor naturale protejate suprapuse, precum şi de către
toate persoanele fizice şi juridice care au în proprietate şi/sau administrează terenuri şi/sau bunuri
şi/sau care desfăşoară orice fel de activităţi pe raza sitului Natura 2000, conform prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări pri Legea
49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
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Tabelul nr. 1
Actele normative relevante în contextul aplicării Planului de management
Nr
1

Tip act
Ordinul

Număr act

An act

1948

2010

Denumire
Privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării

Ministerului

ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri

Mediului

de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei
ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de
structuri de administrare

2

3

Ordinul

19

2010

Pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea

Ministerului

adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor

Mediului

asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

Ordinul
Ministerului
Mediului

3836

2012
Privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite
de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate
pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea
documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru
fotografiatul și filmatul în scop comercial
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Descriere act

4

Ordinul

135

2010

Privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru proiecte publice și privat

Ministerului
Mediului
5

Ordinul

979

2009

Privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra

Ministerului

speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene

Mediului

prevăzute în anexele nr. 4A si 4B la Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, pe teritoriul naţional

6

7

Ordinul

1710

2007

Privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea

Ministerului

instituirii regimului de arie naturală protejată de interes

Mediului

naţional

Ordonanţa

57

2007

de urgenţă a

Privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea Aprobată cu modificări şi
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

completări
49/2011

Guvernului

ulterioare
8

Ordinul

1798

2007

Pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

Ministerului
Mediului

17

prin
cu

Legea

modificările

9

Legea

407

2006

Vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, modificată şi Aprobată cu modificări şi
completată de Legea nr.197/2007

completări

prin

Legea

197/2007 cu modificările
ulterioare, Legea 215/2008,
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului 102/2010

10

Ordonanţa

195

2005

Privind protecţia mediului

Aprobată cu modificări şi

de urgenţă a

completări

Guvernului

265/2006 cu modificările

prin

ulterioare,
urgenţă

Ordonanţa
a

164/2008,
ugenţă
114/2007,
urgenţă
57/2007
11

Hotărârea

1076

2004

pentru planuri şi programe

Guvernului
12

Legea

Privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu

451

2002

Pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată
la Florenţa la 20 octombrie 2000
18

Legea

Guvernului

Ordonanţa
a

de
de

Guvernului
Ordonanţa

a

de

Guvernului

13

Legea

5

2000

Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional
– Secţiunea a III a – zone protejate

14

Legea

389

2000

Pentru ratificarea Convenţiei privind accesul publicului la
informaţii participarea publicului la luarea deciziei şi accesul
la justiţie în probleme de mediu semnată la Aarhus în data de
25.06.1998
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Legea

13

1998

Pentru ratificarea Convenţiei privind conservarea speciilor
migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn, 23 iunie
1979

16

Legea

58

1994

Pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică,
adoptată la Rio de Janeiro, 5 iunie 1994

17

Legea

13

1993

Pentru ratificarea Convenţiei privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, Berna,
19.07.1979

18

Ordinul
Ministerului

1052

2014

Privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și
custodie a ariilor naturale protejate

Mediului și
Schimbărilor
Climatice
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1.4 Procesul de elaborare a planului de management
Prezentul Plan de management este realizat conform prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări pri Legea 49/2011, cu modificările
și completările ulterioare.
Modelul folosit pentru realizarea prezentului Plan de management este cel realizat de Agenția
Națională pentru Protecția Mediului în cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management şi
Conştientizare în România a Reţelei Natura 2000”. Această structură a planului de management
a fost realizată pentru a facilita integrarea planurilor de management și a datelor și informațiilor
referitoare la speciile și habitatele rezultate ca urmare a implementării proiectelor finanțate din
Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 în Sistemul informatic realizat în
cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management şi Conştientizare în România a Reţelei
Natura 2000”.
Elaborarea Planului de management adaptat situaţiei locale reprezintă una dintre necesitățile de
importanţă majoră şi o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unui sistem adecvat de gospodărire
a sitului Natura 2000 și a ariilor naturale protejate suprapuse. Planul de management a fost
elaborat împreună cu factorii interesaţi atât la nivel local cât şi naţional.
Pentru asigurarea unei largi participări, au fost invitaţi reprezentanţi ai grupurilor de interese şi
ai custodelui respectiv ai autorităţilor locale, aceştia fiind implicaţi în dezbateri asupra Planului
de management în cadrul întâlnirilor realizate. A fost asigurat un cadru adecvat pentru
exprimarea opiniilor şi sugestiilor tuturor participanţilor în cadrul grupurilor întâlnirilor. Au
fost difuzate spre consultare, către toţi cei interesaţi, rezultatele obţinute care folosesc la
elaborarea Planului de management.
Listele instituţiilor şi a persoanelor implicate în elaborarea Planului de management care au
participat la întâlnirile de lucru este prezentată în anexa nr.1 a prezentului Plan de management.
Atât cadrul intern, cât şi cel extern în care custodele îşi va desfăşura activitatea, sunt într-o
permanentă schimbare, deoarece fenomenele naturale sunt imprevizibile, fie ele şi pe o
suprafaţă restrânsă. Se pot produce schimbări care impun reconsiderarea măsurilor de
conservare a diversităţii biologice. Prezenţa şi activitatea factorului antropic poate
produce/accentua schimbările. De asemenea, noi orientări în ceea ce priveşte problematica în
domeniu, atât la nivel politic cât şi tehnico-ştiinţific, pot induce schimbări în modul de abordare
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a managementului unei arii protejate. Un alt considerent este factorul economico-social care
poate influenţa resursele umane şi economice de care va dispune custodele.
Având în vedere aceste aspecte, în Planul de management trebuie preluate pricipiile de bază ale
unui management adaptativ, care să determine o anumită flexibilitate a deciziilor în funcţie de
schimbările apărute. Planurile detaliate de acţiune trebuie elaborate anual de către custode,
având la bază prevederile Planului de management, dar luându-se în consideraţie şi situaţia
curentă care poate implica atât factorul biodiversitate, cât şi resursele de management sau
comunităţile locale.
Procesul parcurs pentru elaborarea planului de management a implicat o evaluarea detaliată a
diversității biologice, a impactului antropic asupra elementelor de interes. Au fost stabilite
măsuri de conservare pentru fiecare dintre speciile care au stat la baza desemnării ROSPA0071
Lunca Siretului Inferior și a ariilor naturale protejate suprapuse.
Acest Plan de management a parcurs procedura de evaluare de mediu conform legislaţiei în
vigoare.
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2

DESCRIEREA ARIEI NATURALE PROTEJATE

2.1 Informații generale
2.1.1 Localizarea ariei naturale protejate

Situl Natura 2000 Lunca Siretului Inferior este localizat în sud-estul României și este suprapus
județelor Brăila, Galați și Vrancea.
Unitățile administrativ teritoriale suprapuse sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior sunt:
Județul Vrancea: Adjud, Biliești, Homocea, Mărășești, Nănești, Ploscuțeni, Pufești, Ruginești,
Garoafa, Suraia,Vânători, Vulturu;
Județul Galați: Braniștea, Cosmești, Fundenii Noi, Independența, Ivești, Liești, Movileni,
Nămoloasa, Nicorești, Piscu, Poiana, Schela, Șendreni, Slobozia Conachi, Tudor Vladimirescu,
Umbrărești;
Județul Brăila: Măxineni, Siliștea, Vădeni.
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Fig. 1 – Harta limitelor ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
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Fig. 2 – Localizarea ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior la nivel național
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Fig. 3 – Suprapunerea ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior cu Unitățile Administrativ Teritoriale
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2.1.2.Suprapuneri cu alte arii naturale protejate
Tab. 2 – Listă cuprinzând suprapunerile cu alte arii naturale protejate

Nr

1

2

3

4

Cod

Denumire

ROSCI01
62

Lunca
Siretului
Inferior

ROSCI00
72

Dunele de
Nisip de la
Hanul
Conachi

2827

Rezervația
Naturală
Lunca
Siretului

2411

Rezervația
Naturală
Balta
Potcoava

Arie cu care se suprapune
Tip
Categorie
Tip
responsab
il
SCI – Sit
Custode
de
Importanță
Comunitar
ă
SCI - Sit
Custode
de
Importanță
Comunitar
ă
FIV –
Custode
Forestie Rezervație
ră
Naturală

U–
Zonă
umedă

IV –
Rezervație
Naturală

Denumire
responsabil
Asociația pentru
Conservarea
Diversității
Biologice
Asociația pentru
Conservarea
Diversității
Biologice
Asociația pentru
Conservarea
Diversității
Biologice
Asociația pentru
Conservarea
Diversității
Biologice

Custode
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Tip
suprapunere

Suprafaţ
ă totală
suprapu
să [ha]

P - Parțială

22.423

I - Includere

242

P - Parțială

259,8

I - Includere

49

Observaţii

Trupul Pădurea
Dumbrăvița cu
suprafața de
177,80 ha nu
este suprapus cu
ROSPA0071

5

6

7

2412

2402

-

Rezervația
Naturală
Balta
Tălăbasca
Rezervația
Naturală
Dunele de
Nisip de la
Hanu
Conachi
Rezervația
Naturală
Pădurea
Merișor –
Cotul
Zătuanului

U–
Zonă
umedă

IV –
Rezervație
Naturală

Custode

BBotanic
ă

IV –
Rezervație
Naturală

Custode

FIV –
Forestie Rezervație
ră
Naturală

Custode

Asociația pentru
Conservarea
Diversității
Biologice
Asociația pentru
Conservarea
Diversității
Biologice
Asociația pentru
Conservarea
Diversității
Biologice
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I - Includere

139

I - Includere

217,4

I - Includere

468,60

Harta suprapunerilor cu alte arii naturale protejate

Fig. 4: Harta suprapunerii cu alte arii naturale protejate
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2.2. Mediul Abiotic
Harta geologică

Fig.5: Harta geologică a ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
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Caracterizarea geologică și influența geologiei asupra speciilor și habitatelor
Din punct de vedere geologic, SPA0071 se află în lungul Faliei Pericarpatice, la
contactul dintre unitatea de orogen și cele de platformă (Platforma Scitică de la Falia
Sf.Gheorghe-Adjud până la Falia Peceneaga Camena și Platforma Valahă la sud de Falia
Peceneaga-Camena). Contactul dintre orogenul carpatic, soclul Plaformei Valahe și horstul
hercinic al Dobrogei, complică semnificativ tectonica spațiului aferent SPA0071. Prezenţa
faliilor (pericarpatică, Pecineaga-Camena și Sfântu Gheorghe-Adjud) influențează propagarea
seismelor ce caracterizează atât zona Vrancea, cât și bazinul Mării Negre.
În sectorul analizat, unitatea de platformă are adâncimi variabile ale soclului și grosimi
și implicit structuri litologice diferențiate ale cuverturii sedimentare. Această complexitate este
accentuată de mişcările de subsidenţă cu numeroase consecințe în evoluţia morfohidrografică
şi în configuraţia reliefului regiunii.
Plaforma scitică are un soclu hercinic, similar din punct de vedere al structurii și
compoziției cu cel nord-dobrogean. Adâncimea soclului este foarte ridicată, regiunea fiind de
altfel cunoscută prin procesele de scufundare ce au caracterizat diferite perioade geologice.
Platforma Valahă are un soclu alcătuit din roci metamorfice cu intruziuni magmatice
(granite, paragnaise cu biotit, diorite), de vârstă proterozioc superioară-paleozoic inferioară.
Acesta este înclinat de la sud la nord, aceasta afundându-se sub flancul extern al
geosinclinalului carpatic. Formaţiunile cuverturii sedimentare, în cazul ambelor platforme,
încep cu cele paleozoice și sunt urmate de cele permian-triasice, mezozoice, eocene și badenian
superioare-pleistocen medii. Aceste corespund celor cinci megacicluri de sedimentare marină
care au caracterizat întreg bazinul moesic.
Depozitele de suprafață din arealul ROSPA0071 sunt cele cuaternare şi anume
nisipuri, pietrişuri, argile, nisipuri argiloase, loessuri şi depozite loessoide. Depozitele
cuaternare au grosimi ce depăşesc câteva sute de metri, fapt datorat intensităţii mişcărilor de
subsidență din cuaternar.
Grosimea depozitelor accumulate variază semnificativ de la o zona la alta. Astfel în PonțianDacian, când intensitatea subsidenței a fost maximă, grosimea depozitelor acumulate a variat
între 600-700 m în estul Siretului și aproximativ 2300 m în dreptul localității Suraia. Procesul
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s-a menținut și în Pleistocenul superior, în care se acumulează depozite nisipo-argiloase cu
grosimi de 70-100 m. În Holocen sunt caracteristice etapele de depunere alternantă a nisipurilor,
argilelor si pietrişurilor mărunte. Astfel, conform Hărții geologice 1:200000, foile Bârlad și
Focșani, depozitele aluvionare fine din care este alcătuită Câmpia Siretului Inferior au o
grosime de peste 2000 m la vărsarea Siretului.
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2.2.2.Relief și geomorfologie
2.2.2.1.Unități de relief

Fig.6: Harta unităților de relief în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
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Fig. 7: Harta punctelor de cotă și curbe de nivel în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
33

Fig.8: Harta încadrării ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în unitățile majore de relief
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Unitățile majore de relief și procentul de ocupare determinate prin analiză GIS în ROSPA0071
Lunca Siretului Inferior:
Nr

Unitate de relief

Procent ocupare

Câmpia Buzău-Siret

1

93.35
2

Podişul Bârladului

3

Subcarpaţii Moldovei

0.75

4.74
Carpaţii Moldo-Transilvani

4

1.14
Tab.3: Unități majore de relief și procent de ocupare în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
Unitățile de relief și procentul de ocupare determinate prin analiză GIS în ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior:
Nr
1

Denumire subunitate de relief
Câmpia Tecuciului de Vest

Unitate de relief

Procent ocupare

Câmpia Buzău-Siret
0.60

2

Câmpia Tecuciului de Est

Câmpia Buzău-Siret
0.16

3

Câmpia Lozovei

Câmpia Buzău-Siret
1.67

4

Câmpia Râmnicului

Câmpia Buzău-Siret
0.002

5

Glacisul Râmnicului

Câmpia Buzău-Siret
0.47

6

Culmea Vârlănești

Podişul Bârladului

7

Culoarul Roman - Adjud

Subcarpaţii Moldovei

0.75

4.74
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Câmpia Siretului

8

Câmpia Buzău-Siret
90.44

Culoarul Trotușului

9

Carpaţii Moldo1.14

Transilvani

Tab.4: Unități de relief și procent de ocupare în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
Unitățile majore de relief și procentul de ocupare determinate prin analiză GIS în ROSCI0162
Lunca Siretului Inferior:
Nr

Unitate de relief

Procent ocupare

1

Câmpia Buzău-Siret

88.37

2

Podişul Bârladului

1.08

3

Subcarpaţii Moldovei

5.59

4

Carpaţii Moldo-Transilvani

4.95

Tab.5: Unități majore de relief și procent de ocupare în ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior
Unitățile de relief și procentul de ocupare determinate prin analiză GIS în ROSCI0162 Lunca
Siretului Inferior:
Nr

Denumire subunitate de

Unitate de relief

Procent ocupare

relief
1

Câmpia Tecuciului de Vest

Câmpia Buzău-Siret
1.06

2

Câmpia Lozovei

Câmpia Buzău-Siret
1.10

3

Câmpia Râmnicului

Câmpia Buzău-Siret
0.05

4

Glacisul Râmnicului

Câmpia Buzău-Siret
0.67

5

Culmea Vârlănești

Podişul Bârladului
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1.08

6

Culoarul Roman - Adjud

Subcarpaţii Moldovei
5.59

Câmpia Siretului

7

Câmpia Buzău-Siret
85.48

Culoarul Trotușului

8

Carpaţii Moldo4.95

Transilvani
Tab. 6: Unitățile de relief și procentul de ocupare



Trepte hipsometrice și procentul de ocupare
Treapta hipsometrică

Nr

Procent ocupare

1

0-5

0.60

2

5 - 15

46.76

3

15 - 20

7.12

4

20 - 30

10.25

5

30 - 50

11.46

6

50 - 100

21.03

7

100 - 304

2.83

Tab. 7: Trepte hipsometrice și procentul de ocupare în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior

 Caracterizarea generală a unităţilor de relief

Aria Specială de Protecție Avifaunistică Lunca Siretului Inferior se suprapune pe patru
unități de relief, respectiv: Câmpia Buzău-Siret (93.35% din perimetrul de interes), Podişul
Bârladului (0.75 %), Subcarpaţii Moldovei (4.74%), și Carpaţii Moldo-Transilvani - 1.14
%.
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Câmpia Buzău-Siret este o regiune care de desfășoara în extremitatea nord-estică a Câmpiei
Române, fiind încadrată în vest de Subcarpații de la Curbură (pe aliniamentul Săpoca – Livada
Faraoanele – vest de Panciu - Adjud); la nord și nord-est, de Podișul Moldovei (NicoreștiDragalina-Corod-Valea Mărului-Valea Ijdileni, Frumușița); în est, la granița de stat cu Ucraina
(pe Prut); în sud, de frunțile Bărăganului Central și de Nord, iar în sud-est, pe o mică porțiune
de fluviul Dunărea. Este drenată de râurile principale, Siret și Buzău, de unde îi vine și
denumirea.
Câmpia Buzău-Siret se situează pe fundamental aparținând flancului extern al avanfosei
carpatice și de prelungirile nord-estice ale Dobrogei Centrale, Orogenul Nord-Dobrogean, și
Platformei Scitice. Fundamentul triasic este acoperit aici de o stivă de sedimente cu o grosime
variabilă de 500-9 000 m, purtătoare de pânze acvifere și hidrocarburi. Pe mari areale are
caracter subsident.

Podişul Bârladului face parte din Podișul Central Moldovenesc, și are ca diviziuni: Colinele
Tutovei, Dealurile Fălciului, Pod. Covurluiului, Podişul Central Moldovenesc. În partea de
nord predomină altitudinile cuprinse între 400 și 500 m, datorită prezentei rocilor dure,
iar în partea sudică, altitudinile sunt cuprinse in ecartul 200-300 m.
Podisul Bârladului are ca fundament platforma moldovenească. În alcătuirea ei se disting cele
două elemente structurale specifice:
- unul inferior, cutat, constituind soclul, care corespunde etapei în care spatiul moldovav a
evoluat ca arie labilă
- unul superior, cuvertura, corespunzand etapei în care, spatiul moldav a evoluat ca domeniu
stabilizat
Faciesurile sunt marno-argiloase-nisipoase. În nord apar calcare-oolitice, gresii calcaroase, iar
în sud - tufuri andezitice.
Relieful este puternic influențat de stuctura monoclinală si de stratele mai dure. Acestea au
permis dezvoltarea de fronturi cuestice cu amplitudini de zeci de metri și lungimi de zeci de
kilometri.
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Prin fragmentare au rezultat văi subsecvente (Bârladul Superior, Racova, Lohanul, Jaravațul,
Crasna), văi consecvente (tipice în Colinele Tutovei, și Podisul Covurluiului) , dar și văi
obsecvente scurte.
Subcarpaţii Moldovei
De la valea Moldovei spre sud se succed Subcarpaţii Moldovei, cei ai Vrancei, ai
Munteniei central-estice, Muscelele Argeşului şi Subcarpaţii Olteniei
Substratul sedimentar cu proprietăţi fizico-mecanice variate, în general friabil şi
permeabil, din ce în ce mai lipsit de protecţia vegetaţiei naturale datorită unei umanizări intense,
a fost modelat prin procese de versant foarte active. Ca urmare, culmile subcarpatice propriuzise (ca şi muchea de cuestă menţionată), au aspect de muncei cu vârfuri ascuţite şi s-au îngustat
puternic prin evoluţia versanţilor. Energia reliefului este accentuată, văile fiind adâncite cu 300
m – 500 m sub nivelul interfluviilor iar versanţii având frecvent înclinări de peste 250. Lăţimea
de numai 150 m - 300 m a interfluviilor exprimă şi o densitate accentuată a fragmentării
reliefului.
Carpaţii Moldo-Transilvani ocupă doar 1.14 % din suprafața ROSPA0071 Siret, și reprezintă
grupa centrală a a Carpaților Orientali. Geologia Carpaţilor Moldo-Transilvani este variată, în
conformitate cu originile munţilor zonei. Astfel, şirul vestic este format din munţi vulcanici, iar
cel central şi estic sînt munţi de încreţire, şirul central fiind format din şisturi cristaline, iar cel
estic din fliş (roci sedimentare conglomerate, gresii, marne, calcare cutate).
Sub raport altimetric, pe versanții Colinelor Tutovei și în lungul Văii Trotușului, incluse
în ROSPA0071, altitudinea maximă ajunge până aproape de 300 m. În Lunca Siretului, variații
locale apar din cauza acumulărilor de pietrișuri și nisipuri în albia majoră ori minoră (ostroave,
popine), la confluența cu afluenții principali care au conuri aluviale bine conturate (Buzău,
Bârlad, Putna), dar și în zonele de extracție a agregatelor minerale.
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2.2.2.2. Expoziția versanților
 Influenţa expoziției versanţilor asupra speciilor şi habitatelor
Orientarea versanţilor în raport cu durata insolaţiei condiţionează repartiţia regimului
caloric, a precipitaţiilor atmosferice, a umidităţii aerului şi solului, inducând apoi nuanţări
cantitative și calitative ale proceselelor morfodinamice, și a covorului vegetal etc.
Expoziția versanților nu condiționează semnificativ distribuția elementelor biotice, arealul
având pante relativ reduse. Incidența cea mai ridicată se observă la nivelul malurilor abrupte,
acolo unde malurile cu expoziție sudică și sud-vestică sunt mult mai expuse la prăbușiri din
cauza uscării excesive a materialului parental și a scăderea coeziunii materialului.
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Fig. 9: Harta expoziției versanților în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
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Ponderea expoziției versanților
Expoziţia

Nr

Procent ocupare

1

Plat

6.59

2

N

7.65

3

NE

11.64

4

E

13.48

5

SE

11.82

6

S

12.05

7

SV

12.65

8

V

13.86

9

NV

10.20

Tab. 8 - Ponderea expoziției versanților
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2.2.2.3. Pante
 Influenţa pantelor asupra speciilor şi habitatelor
Înclinarea versanţilor reflect îndeaproape constituţia geologic şi structura, stadiile de
evoluţie a versanţilor, precum şi caracterul modelării trecute şi actuale.
Declivitatea terenului este predominant sub 5°, lucru ce favorizează acumularea de
fracțiuni sedimentare fine. Malurile concave sunt în general abrupte (pante de peste 45°) și
afectate de procese de prăbușire, în timp ce malurile convexe sunt largi cu depozite de nisipuri
(renii).

Intervale de pantă

Nr

Procent ocupare

1.

0

25.67

2.

0,1 - 5

71.50

3.

5,1 - 10

1.04

4.

10,1 - 15

0.96

5.

15,1 - 28

0.80

Tab. 9: Intervale de pantă și procent de ocupare în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
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Fig. 10: Harta pantelor în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
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2.2.2.4. Geomorfologie – caracterizarea geomorfologică și influența proceselor geomorfologice
asupra speciilor și habitatelor


Caracterizarea geomorfologică şi influenţa proceselor geomorfologice asupra

speciilor şi habitatelor
Relieful este o consecință a interacțiunii dintre două mari categorii de procese: exogene și
endogene. Factorii endogeni dau naștere marilor unități de relief, iar cei exogeni le modelează
în timp și spatiu, oferindu-i astfel (reliefului) particularitățile caracteristice.
Principalii agenţi modelatori ai reliefului sunt: aerul, apa, plantele, animalele şi omul.
Din punct de vedere geomorfologic, spațiul analizat se suprapune peste Culoarul Siretului în
partea de nord și Câmpia Siretului Inferior în partea centrală și sudică a ROSPA0071.

Specific acestui spațiu este prezența subsidenţei, evidenţiată de mai multe elemente, precum:
înclinarea pantei dinspre nord şi nord-vest spre sud şi sud-est, adâncirea redusă a albiei minore
cu malurile puţin evidente, pantă foarte mică de sub 0,52 m/km, meandrare puternică şi
schimbările de curs, pânza freatică situată la mică adâncime, prezența suprafeţelor cu exces de
umiditate şi vegetaţie higrofilă specifică.
Relieful este fluviatil, fiind dominat de Lunca Siretului și de terasele acestuia. Prezența teraselor
Siretului este mai evidentă între Adjud și Mărășești, unde pe malul drept s-au delimitat 10 nivele
de terasă (terasele de luncă, 15-20 m, 35-40 m, 50-60 m, 75-85 m, 90 m, 110-120 m, 135-145
m, 160-170 m, 200 m). Pe malul stâng, datorită devierii cursului Siretului spre est și a prezenței
abruptului Colinelor Tutovei, terasele lipsesc până în apropiere de confluența cu Bârladului.
După Mărășești, terasele se afundă în conurile aluviale ale afluenților Siretului ori în câmpia de
subsidență a Siretului Inferior. Nivelele inferioare apar pe malul stâng, fiind caracterizate prin
prezența unor poduri foarte largi.
Dinamica cea mai puternică o are însă relieful din Lunca Siretului Inferior. Din punct de vedere
morfologic, în cadrul acestea se pot delimita trei sectoare longitudinale importante:
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- Albia minoră, evidențiată mai clar în unele zone în care procesele de adâncire sunt mai
puternice, iar malurile sunt înalte (2-3 m) și afectate de procese de prăbușire;
- Sectorul situat la o lăţime cuprinsă între 2 şi 5 m în lungul albiei minore, pe ambele maluri,
care din cauza viiturilor periodice este uşor înălţat şi alcătuit din mâluri şi nisipuri fine.
- Sectorul situat între porţiunea mediană a albiei majore până la contactul cu versantul sau
fruntea de terasă, caracterizat prin prezența unor microforme de relief fluviatil, cum ar fi popine,
braţe părăsite, lacuri de luncă, de meandru şi de baraj.
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2.2.3. Hidrografie

Fig.11: Harta bazinelor și rețelei hidrografice în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
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Fig.12: Harta corpurilor de apă în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
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Caracterizarea hidrografică şi influenţa hidrografiei asupra speciilor şi habitatelor

Din punct de vedere hidrologic și hidrogeologic, ROSPA0071 se încadrează în bazinul
hidrografic Siret.
Acviferul freatic cantonat în nisipurile şi pietrişurile depozitelor aluviale de luncă și
terasă se găseşte situat, îngeneral, la adâncimi reduse (de 1-5 m), excepţie făcând zonele
acoperite cu depozite deluvial proluviale din câmpia Siretului, cu nivel piezometric de peste 810 m adâncime.
Depozitele aluvionare grosiere au cea mai mare grosime în zona Mărăşeşti-DoagaCosmeşti unde ajung lapeste 100 m.Spre sud, grosimea aluviunilor scade la circa 40 m în zona
Jorăşti-Boţârlău-Vulturu şi la 15-20 m în zona Milcov-Risipiţi-Gologanu-Bordeasca, la limita
cu câmpia piemontană. Odată cu scăderea grosimii şi granulometriei depozitelor spre sud, se
constată o îngroşare până la peste 20m a formaţiunilor de silturi argiloase din acoperişul
stratului acvifer.
Patul impermeabil se dezvoltă continuu doar în lunca şi terasele Siretului din sectorul AdjudCiorani, ca şi în câmpia de divagare şi lunca de la sud de Putna.
Conform planului de management al bazinului hidrografic Siret, parametrii hidrogeologici au
următoarele valori:
 conductivitatea hidraulică variază în limite largi între 10 şi 300 m/zi (cu valori medii
între 30 şi 100 m/zi).
 transmisivitatea se situează, în medie, între 100-500 m2/zi (cu valori mult mai mari
cuprinse între 1000-3000 m2/zi între localităţile: Focşani, Jorăşti, Milcov-Risipiţi,
Vlăduleasca, Vulturu şi Suraia, dar şi cu valori sub 100 m2/zi).
Tipul predominant al apelor freatice este bicarbonato-calcic sau bicarbonato calcice
magneziene. Începând din zona Slobozia Ciorăşti spre est, în întreaga zonă ce se dezvoltă la
sud de Milcov şi Putna, atât mineralizaţiile cât şi duritaţile cresc. Procesul intens de mineralizare
al apelor freatice este strâns legat de scăderea permeabilităţii depozitelor acvifere şi de
micşorarea vitezei de circulaţie a acviferului freatic spre zonele de descărcare de la confluenţa.
Acviferul freatic este alimentat în cea mai mare parte din afluxul subteran provenit din
câmpia piemontană sau din izvoarele ce apar la contactul cu această zonă. Alimentarea din
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precipitaţii este foarte redusă acolo unde stratul acvifer este acoperit de loessuri argiloase şi mai
intensă în zonele în care depozitele stratului acvifer apar la suprafaţă,situaţii foarte frecvente în
această zonă.
Mineralizaţia apelor din această unitate hidrogeologică este în general ridicată,
prezentând valori de 6000-12.000 mg/l, în câmpia Siretului inferior unde conţinutul de clor este
cel mai ridicat.
Principalul curs de apă care traversează ROSPA0071 este râul Siret, care primește în
acest sector ca afluenți râurile Trotuș (37 m3/s), Sușița (sub 1 m3/s), Putna (15,3 m3/s), Râmnicu
Sărat (2,53 m3/s) și Buzău (28,3 m3/s) pe dreapta și Bârlad (11,1 m3/s), Călmățui (sub 1 m3/s),
Geru (sub 1 m3/s), Suha (1 m3/s) și Lozova (sub 1 m3/s) pe stânga. Alimentarea acestor cursuri
de apă este predominant nivo-pluvială, sursele subterane contribuind cu 10-35%.
Râurile au în acest sector pante de scurgere reduse, cu valori mai ridicate la Adjud (1,5
m/km) și mai scăzute la Lungoci (0,4 m/km). Din acest motiv scurgerea medie specifică
înregistrează valori între 2 şi sub 0,5 l/s km². Panta de scurgere redusă, dublată de o scurgere
medie specifică mică favorizează procesele de colmatare, precum și meandrarea.
Debitul mediu multianual al Siretului la vărsare este de 250 m3/s, cu o minimă de 35
m3/s și o maximă de 4650m3/s. Valorile cele mai ridicate ale debitului apar în lunile apriliemai, pe fondul topirii zăpezii și a cantităților ridicate de precipitații.De altfel, primăvara (39,7
%) și vara (31,5 %) se înregistrează cele mai mari valori ale scurgerii apei. La debite foarte
ridicate apar inundații, semnificativi în acest sens fiind anii 1969, 1991, 2005 și 2008.
Debitele minime se produc în perioada rece a anului (12,1 % din totalul scurgerii), ca
urmare a acumulării precipitaţiilor sub formă solidă şi a temperaturilor negative.
Debitul solid înregistrează valori medii de 95 kg/s la vărsarea în Dunăre, cu un volum
anual transportat de 5,98 milioane de tone pe an. La acestea se adaugă 10% aluviuni târâte.
Valorile acestui indicator au fost considerabil modificate din cauza construcției acumulărilor
Călimănești și Movileni.
Temperatura medie a apei este de 11-120C, cu valori minime în ianuarie (0,5-10C) și
maxime în luna iulie (22-230C) Fenomene de îngheţ (curgeri de sloiuri, gheaţă la mal, pod de
gheaţă) se înregistrează anual, începând din cea de-a doua decadă a lunii noiembrie și până în
prima decadă a lunii martie. Au o durată de 50-100 zile, fiind mai frecvent întâlnite în zonele
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cu viteză redusă a apei. În zonele meandrate se instalează în iernile foarte reci pod de gheață,
care are o persistență de 20-30 zile.
În regim anual, conform datelor Apelor Române, nu se înregistrează depășiri ale clasei
a II-a de calitate, starea ecologică generală fiind bună.
O componentă importantă a hidrologiei acestui spațiu este reprezentată de lacuri.
Reprezentative prin dimensiune sunt:


lacul de acumulare Călimănești, cu o suprafață de 749,9 ha și unvolum de 44,3 milioane
m3; lacul a fost dat în folosință în anul 1993, având ca scop regularizarea scurgerii apei,
producerea de energie electrică (40 MW) și asigurarea necesarului de apă pentru
Canalul Siret-Bărăgan;



lacul de acumulare Movileni, dat în folosință în anul 2009, având o suprafață de 900
ha, un volum util de 10 milioane m3; scopul lui este regularizarea scurgerii apei pe râul
Siret și producerea de energie electrică (33,9 MW)



iazurile piscicole Balta Verde, Lacul de Argint, Balta Doaga, Balta Draglina, Lacul
Negru, Lacul Maxineni, Lozova (130 ha), Tălăbasca (192 ha)



lacurile de luncă (Lacul Nămoloasa, Lacul Sacu,Potcoava - 48,8 ha).
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Nr

Nume bazin

Cod bazin

Ordin bazin

Supraf. totală bazin

Supraf. bazin în aria

Pondere din aria

[ha]

naturală protejată

naturală protejată

[ha]

[%]

1

SIRET

XII_1

1

237102.96

24972.22

68.43

2

Barlad

XII_1.78

1.78

92320.54

525.30

1.43

3

Trotus

XII_1.69

1.69

62710.90

1186.24

3.25

4

Suhu (Pechea,
Suhurlui)

XII_1.81a.5

1.81a.5

20911.46

320.35

0.87

5

Geru

XII_1.81a

1.81a

24149.84

3327.78

9.11

6

Garla Morilor

XII_1.76

1.76

6095.25

239.13

0.65

7

Calmatui

XII_1.81

1.81

22153.74

878.32

2.40

8

Lozova

XII_1.83.4

1.83.4

16237.08

396.66

1.08

9

Valea Ciorii

XII_1.81.2

1.81.2

2675.87

84.31

0.23

10

Barladel

XII_1.83

1.83

6951.42

4232.49

11.59

Tab. 10: Lista bazinelor hidrografice ierarhizată și ponderea lor în cadrul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
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Nr

Nume bazin

Cod bazin

Ordin bazin

Suprafață totală bazin

Suprafață bazin în

Pondere din aria

[ha]

aria naturală

naturală protejată

protejată [ha]

[%]

1

SIRET

XII_1

1

237102.96

20572.59

82.02

2

Barlad

XII_1.78

1.78

92320.54

576.91

2.30

3

Trotuș

XII_1.69

1.69

62710.90

2021.44

8.05

Suhurlui)

XII_1.81a.5

1.81a.5

20911.46

312.77

1.24

Geru

XII_1.81a

1.81a

24149.84

171.77

0.68

Gârla Morilor

XII_1.76

1.76

6095.25

261.36

1.04

7

Călmațui

XII_1.81

1.81

22153.74

269.36

1.07

8

Bârlădel

XII_1.83

1.83

6951.42

346.6

3.38

4
Suhu (Pechea,

5

6

Tab. 11: Lista bazinelor hidrografice ierarhizată și ponderea lor în cadrul ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior
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2.2.4. Clima

Fig. 13 : Harta temperaturilor medii anuale în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
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Fig. 14 : Harta precipitațiilor medii anuale în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
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 Caracterizarea climei şi influenţa ei asupra speciilor şi habitatelor

Clima din ROSPA0071 este temperat continentată cu nuanțe excesive. În anotimpurile de
tranziție se resimt influențele maselor de aer temperat-oceanice, iar în anotimpul cald cele
tropical-uscate. În timpul iernii, sunt frecvente advecţiile de aer temperat-continental din nordest şi est.
Un factor important care accentuează caracterul excesiv al climatului din sezonul rece este
substratul, dominant neted și cupondere ridicată a suprafețelor acvatice. Acestea favorizează
intensificările vântului și scăderile accentuate de temperatură.
Radiaţia solară, cea mai importantă sursă de energie pentru procesele biogeochimice, are
valori medii anuale cuprinse între 125 şi 127 kcal/cm². Durata de strălucire a Soarelui este de
2100-2200 ore pe an, în condițiile în care nebulozitatea este de 5,8-6 unități.
Temperatura aerului reprezintă unul dintre cei mai importanţi parametri climatici, întrucât
influenţează procese fizice, biologice şi chimice, dar și activitățile umane, inclusiv pe cele
turistice. Programul de vizitare, diferitele activităţi turistice (pescuit, agreement, plajă) trebuie
să țină cont de variațiile temperaturii aerului, care este de altfel unul dintre cei mai importanți
parametrii climaticice influențează activitățile turistice din acest areal.
Temperatura medie anuală în arealul studiat este cuprinsă între 9,3⁰C (în nord) şi 11,1⁰C
(în sud). La staţia meteorologică Focşani, temperatura medie a aerului este de 9,6⁰C.
În timpul anului,temperatura aerului înregistrează o creştere continuă din ianuarie până în
iulie, de la -3-4⁰C până la 20-22⁰C. Perioada cu optim termic pentru desfășurarea activităților
turistice începe în aprilie și se termină în noiembrie. Numărul de zilele de iarnă (cu temperatură
maxima zilnică ≤00C) este de 25-30 zile pe an, iar numărul zilelor cu îngheț este peste 100.
Precipitaţiile atmosferice reprezintă un alt parametru climatic important, mai ales în
ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor turistice. Cantitatea anuală de precipitații variază între
465-533 mm, valorile cele mai scăzute înregistrându-se în februarie (20-30 mm), iar maxima
în iunie (60-70 mm).
În Lunca Siretului Inferior numărul mediu anual al zilelor cu strat de zăpadă este cuprins
între 36 şi 42. Grosimea medie a stratului de zăpadă atinge cele mai ridicate valori în luna
ianuarie (5 - 7 cm).
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Precipitațiile sub formă de grindină, mai puțin specifice în acest spațiu, au o de incidența
de 0,5-1 zile pe an. Durata medie a episoadelor de grindină este de 1-15 minute, iar dimensiunea
grindinei este sub 3 cm. Perioada de apariție a acestor fenomene este aprilie-septembrie, acestea
fiind asociate cu fenomenele orajoase.
Episoadele de secetă afectează și ele atractivitatea ROSPA0071 prin faptul că
favorizează scăderea nivelului apei (accentuând riscul de prăbușire a malurilor abrupte),
creșterea temperaturii substratului (mai ales a aceluia neacoperit sau protejat de vegetație),
uscarea excesivă a substratului, cu formare de crustă în zonele cu predominanță a fracțiunilor
argiloase ori cu antrenarea în atmosferă a pulberilor în suspensie prin intermediul vântului.
Reprezentativi prin durata ridicată a secetei sunt anii 1961, 1963, 1964, 1967-1969, 1971, 1975,
1977, 1978, 2000. Perioadele cu risc ridicat de apariție a secetei sunt cele aferente anotimpurilor
de tranziție.
Vânturile predominante sunt cele din sector nordic și nord estic, urmate de cele din sud, nordvest şi sud-est. Calmul atmosferic are o frecvență de 20-25% în nord și 15-20% în sud, în
apropierea confluenței cu Dunărea. Viteza medie a vântului este de 3,6-4 m/s, cu valori mai
ridicate în timpul iernii, când se face resimțit crivățul ce ajunge la viteze de 30 m/s.
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2.2.5. Soluri

Fig. 15 – Harta solurilor în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
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Caracterizarea solurilor şi influenţa lor asupra speciilor şi habitatelor
Distribuţia tipurilor de sol din ROSPA0071 este influenţată de substratul litologic,
microformele de relief, caracteristicile climatice, vegetaţie, caracteristicile suprafețelor acvatice
și activitățile antropice.
În Lunca Siretului Inferior pe depozite aluviale s-au dezvoltat protisoluri, cu încărcare
carbonatică, iar pe alocuri cu gleizare și salinizare profundă. În apropierea cursurilor de apă se
pot identifica hidrosoluri, unde procesele de solificare sunt în stare incipientă.
Pe suprafețe mai reduse, în Lunca Siretului Inferior, în zonele de confluență cu afluenții
principali, apar zone cu salinizare intensă, pe care s-au format salsodisoluri.
În lungul ROSPA0071, pe versanții Colinelor Tutovei și pe terasele Siretului apar luvisoluri.
Pe malul stâng al Siretului, în dreptul Podișului Covurlui se dezvoltă cernisoluri.
În Lunca Siretului Inferior valorificarea dominantă a solurilor este cea forestieră, urmată de cea
agricolă (pășuni). Suprafețele ocupate de terenuri arabile sau de alte plantații permanente este
foarte redusă și se limitează la spațiile situate în imediata vecinătate a localităților.
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2.3. Mediul Biotic
2.3.1. Habitate în baza cărora a fost declarată aria naturala protejată
Tipurile de habitate pentru care a fost declarată aria naturală protejată au fost descrise din
punctul de vedere al existenţei acestora în aria naturala protejată şi al caracteristicilor pe care
acestea le au în general şi în mod special în cadrul acesteia.
La nivelul zonei de studiu ce se suprapune cu ROSCI0162 Lunca Siretului inferior, respectiv
ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi, au fost semnalate următoarele categorii de
habitate:

Categorie habitat

ROSCI0072

6120 * Pajişti xerice pe substrat calcaros

X

91AA Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos

X

ROSCI0162

3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu
vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion

6440 Pajişti aluviale din Cnidion dubii

X

X

91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri

X

(Ulmenion minoris)
3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi
X

Bidention
92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba

X

91I0 * Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.

X

91E0 * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (AlnoX

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Tab. 12 – Tipuri de habitate de interes conservativ
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6120* Pajiști xerice și calcifile pe nisipuri

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

Descriere

habitat
2.

Codul unic al tipului 6120*
de habitat

3.

Denumire habitat

4.

Palaearctic

Pajiști xerice şi calcifile pe nisipuri

Habitats

(PalHab)

64.723 Pontic dune pioneer grasslands
64.725 Pontic dune closed grasslands
34.1 Middle European pioneer swards

5.

Habitatele

din R3502

România (HdR)

R6402
R6403

6.

Habitatele

Natura 6120* - Pajişti xerice şi calcifile pe nisipuri

2000
7.

Asociaţii

vegetale Ventenato dubiae-Xeranthemetum cylindracei (Borza 1950) Sanda et al. 1988;

(AV)

Festucetum polesicae Oprea 1998; Festucetum arenicolae Ştefan et al. 2001
(syn.: Festucetum vaginatae subas. arenicolum Popescu et Sanda (1976)
1979);
Molluginetum cervianae Borza 1963;
Potentillo-Festucetum dalmaticae (Domin 1933) Májovský 1954.

8.

Tipuri de pădure (TP)

9.

Descrierea generală a Stațiuni: Altitudine: 10–250 m; Clima: T = 11,5–90C; P = 350–600 mm.
tipului de habitat

Relief: teren plan, cu mici denivelări realizate de dunele de nisip. Roci: nisipuri
pe substrat de pietriș și de terenuri aluviale.
Soluri: nisipuri nefixate, până la nisipuri fixate, cu acumulări de material
organic.
Pajişti uscate, adesea deschise, pe nisipuri mai mult sau mai puţin calcifere, cu
un centru de distribuţie subcontinental (Koelerion glaucae, Sileno conicaeCerastion semidecandri, Sedo-Cerastion p.p.)
Acest tip de habitat apare în asociere cu complexe de dune necostiere.
61

10.

Specii caracteristice

Plante:

Allium

schoenoprasum,

Alyssum

montanum

subsp.

gmelinii,

Cardaminopsis arenosa, Carex ligerica, C. praecox, Dianthus deltoides,
Euphorbia seguieriana, Festuca beckeri subsp. polesica, F. beckeri subsp.
arenicola, Gypsophila fastigiata, Helichrysum arenarium, Herniaria glabra,
Koeleria glauca, Petrorhagia prolifera, Sedum rupestre, Silene chlorantha.
11.

Arealul

de Județul Galați (Hanul Conachi), Delta Dunării (Letea). Nisipurile

tipului

continentale, din sudul și estul țării: Din Oltenia: Pisculeț, Izvoarele, Balta

habitat

Verde.
12.

Distribuţia

în Acest habitat se întâlneşte doar în regiunea continentală (pe nisipurile sau solurile
nisipoase din Oltenia şi sudul Moldovei), deosebindu-se floristic de celelalte

Romania

habitate psamofile din România, fie panonice (2340, 6260) sau costiere (2110,
2130). Deoarece subspecia F. beckeri subsp. beckeri nu este prezentă în România
şi întrucât au fost deja descrise două asociaţii pe baza subspeciilor polesica şi
arenicola, cenotaxonul Festucetum beckeri Popescu et Sanda (1976) 1997 a
devenit un nomen ambiguum şi nu a fost folosit ca referinţă cenotaxonomică.
13.

Suprafaţa tipului de Acest habitat se întâlnește pe suprafețe cuprinse între 15–50 ha. Județul Galați
habitat

la

nivel 5–6 ha, Delta Dunării 10–15 ha

naţional (ha)
14.

Calitatea

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

privind suprafaţa
15.

eşantionare;

Fotografii
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16. Distribuţia tipului
de habitat [hartă]

17. Distribuţia tipului
de habitat

Nisipurile continentale, din sudul și estul țării: Din Oltenia: Pisculeț, Izvoarele,
Balta Verde; Hanu Conachi (jud. Galați).

[descriere]
18. Statutul de prezenţă

larg răspândit

[spaţial]
19. Statutul de prezenţă

naturală

[management]
20. Suprafaţa tipului de

Limita

habitat

Suprafața

Suprafata habitat

totală- St

6120*

(ha)
63

ha

% din St

Sitului

de

importanță

comunitară
Ministerul

-

242

23,19

9,58

sursa

Mediului

și

Schimbărilor Climatice
mai 2013 – septembrie 2014

21. Perioada de
colectare a datelor
din teren
22. Alte informaţii

Dan Gafta, Owen Mountford, Manual de interpretare a Habitatelor Natura

privind sursele de

2000 din România, 2008.

informaţii

Nicolae Doniţă, Mihaela Paucă-Comănescu, Aurel Popescu, Simona
Mihăilescu, Iovu-Adrian Biriş, Habitatele din România, 2005.
A. Oprea, C. Sîrbu, M. Doroftei, New contributions to the flora of Romania,
2011.

91AA – Păduri est-europene de stejat pufos
Nr

Informaţie/Atribut

1.

Clasificarea tipului EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

Descriere

de habitat
2.

Codul unic al tipului 91AA*
de habitat
Păduri est-europene de stejar pufos

3.

Denumire habitat

4.

Palaearctic Habitats 41.76833 Dobrogean Q. peduncu-liflora lime – oriental hornbeam forest
(PalHab)

41.73724 Moesian Galium dasypodium white oak woods
41.73723 Moesian Paeonia peregrina white oak woods
41.73726 Moesian Echinops-white oak woods

5.

Habitatele

din R4158

România (HdR)

R4161
R4162
R4163

6.

Habitatele

Natura 91AA* - Păduri est-europene de stejar pufos

2000
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7.

Asociaţii

vegetale Galio dasypodi-Quercetum pubescentis Doniţă 1970;
Paeonio peregrinae-Carpinetum orientalis Doniţă 1970;

(AV)

Echinopo banatici-Quercetum pubescentis Boşcaiu et al. 1971;
Paeonio peregrinae-Quercetum pubescentis (Sârbu 1978) Sanda et Popescu
1999; Ceraso mahaleb-Quercetum pubescentis Jakucs et Fekete 1957;
Tilio tomentosae-Quercetum pedunculiflorae Doniţă 1968;
Lathyro collini-Quercetum pubescentis Klika 1932.
8.

Tipuri

de

pădure Păduri-rariști balcanice de stejar pufos (Quercus pubescens) cu Echinops

(TP)

banaticus
Păduri vest-pontice mixte de stejar pufos (Quercus pubescens) cu Paeonia
peregrina
Păduri-rariști vest-pontice de stejar pufos (Quercus pubescens) cu Galium
dasypodum
Păduri

danubian-vest-pontice

mixte

de

stejar

brumăriu

(Quercus

pedunculiflora) și tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Viola jordanii
9.

Descrierea generală Stațiuni: Altitudini: 100–200 m. Clima: T = 11,5–110C, P = 700–800 mm.
Relief: versanți în general puternic înclinați, stâncoși, însoriți. Roci:

a tipului de habitat

calcaroase.
Soluri: de tip rendzină și litosol, superficiale-mijlociu profunde, scheletice,
slab acide eubazic, hidric deficitare vara, eutrofice.
Păduri extrazonale dominate de stejar pufos, cu floră submediteraneană,
ocupând enclave mai calde în cadrul arealelor subcontinentale ale lui
Quercion frainetto şi Carpinion illyricum.
10.

Specii caracteristice

Plante: Quercus pubescens, Q. virgiliana, Carpinus orientalis, C. betulus,
Fraxinus ornus, Galium dasypodum, Paeonia peregrina.

11.

Arealul tipului de Sudul munţilor Dinarici, lanţul muntos balcanic şi din regiunile învecinate,
habitat

12.

Distribuţia
Romania

incluzând sud-estul şi sudul României.
în Numai în câmpiile și podișurile din sud-estul României (Câmpia Dunării,
Podișul Dobrogei, Moldova de sud), la limita interioară a zonei de silvo-stepă,
subzona silvostepei cu păduri de stejari termofili.
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13.

Suprafaţa tipului de Suprafețe cuprinse între 1000, în Defileul Dunării, si 6000 de ha , în Dobrogea
habitat

la

nivel și Moldova de sud.

naţional (ha)
14.

Calitatea

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

privind suprafaţa
15.

eşantionare;

Fotografii

66

16

Distribuţia tipului
de habitat [hartă]

17

Distribuţia tipului

Din câmpiile bazinului Mării Negre şi dealurile Turciei europeane, din nordul

de habitat

câmpiei tracice în sudul şi sud-estul Bulgariei, unde sunt reprezentate în

[descriere]

principal prin masive forestiere insulare, mai ales în partea centrală a
dealurilor Maritsa şi Tundja, şi de pe colinele de la poalele estice şi nordice
ale munţilor Rodopi.

18

Statutul de prezenţă

larg răspândit

[spaţial]
19

Statutul de prezenţă

naturală

[management]
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20

Suprafaţa tipului de

Limita

habitat

Sitului

de

comunitară
Ministerul

Suprafața

Suprafata habitat

totală- St

91AA*

importanță
-

(ha)

ha

% din Sit

242

0,62

0,25

sursa

Mediului

și

Schimbărilor Climatice
21

mai 2013 – septembrie 2014

Perioada de
colectare a datelor
din teren

22

Alte informaţii

Dan Gafta, Owen Mountford, Manual de interpretare a Habitatelor

privind sursele de

Natura 2000 din România, 2008.

informaţii

Nicolae Doniţă, Mihaela Paucă-Comănescu, Aurel Popescu, Simona
Mihăilescu, Iovu-Adrian Biriş, Habitatele din România, 2005.

3260 - Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion
fluitantis și Callitricho-Batrachion
Nr

Informaţie/Atribut

1.

Clasificarea

Descriere

tipului EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

de habitat
2.

Codul unic al tipului 3260
de habitat

3.

Denumire habitat

Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din
Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion

4.

Palaearctic Habitats 24.4 Watercourses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis
(PalHab)

5.

and Callitricho-Batrachion vegetation

Habitatele

din R2208

România (HdR)
6.

Habitatele
2000

Natura 3260 - Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu
vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion

68

7.

Asociaţii

vegetale Ranunculetum aquatilis (Sauer 1947) Géhu 1961;
Hottonietum palustris Tüxen 1937;

(AV)

Callitrichetum palustris (Dihoru 1975) Burescu 1999.
8.

Tipuri

de

pădure -

(TP)
9.

Descrierea generală a Stațiuni: Altitudine: 2(5)–250 m. Clima: T = 10,5–90C; P = 450–600 mm.
Relief: bazine acvatice cu apă permanentă dar nu mai adânci de 1–1,5 m.

tipului de habitat

Substrat: aluviuni lutonisipoase.
Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie
submersă sau natantă din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion
(nivel scăzut al apei în timpul verii) sau muşchi acvatici.
Acest habitat este uneori asociat cu comunităţile de Butomus umbellatus de
pe maluri. Este important să se ţină cont de acest aspect în procesul de
selecţie a siturilor de importanţă comunitară.
10.

Specii caracteristice

Plante: Ranunculus trichophyllus, R. fluitans, R. peltatus, R. penicillatus
subsp. penicillatus, R. aquatilis, Myriophyllum spp., Callitriche spp., Sium
erectum, Zannichellia palustris, Potamogeton spp., Fontinalis antipyretica.

11.

Arealul

tipului

submersă sau natantă.

habitat
12.

de Din zona de câmpie până în etajul montan, pe cursuri de apă cu vegetaţie

Distribuţia

în Crișana, Banat, Lunca și Delta Dunării, sudul Moldovei.

Romania
13.

Suprafaţa tipului de În bazinele cu apă permanentă 0,5–2 ha, în Delta Dunării suprafețele sunt de
habitat

la

nivel 3–4 ha.

naţional (ha)
14.

Calitatea

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

privind suprafaţa
15.

eşantionare;

Fotografii
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16.

Distribuţia tipului
de habitat [hartă]

17.

Distribuţia tipului

Din zona de campie până în etajul montan.

de habitat
[descriere]
18.

Statutul de prezenţă

larg răspândit

[spaţial]
19.

Statutul de prezenţă

naturală

[management]
20.

Suprafaţa tipului de

Limita

habitat

Suprafața

Suprafata habitat

totală- St

3260

(ha)
70

ha

% din St

Sitului

de

comunitară
Ministerul

importanță
-

25081

68,02

0,27

sursa

Mediului

și

Schimbărilor Climatice
21.

mai 2013 – septembrie 2014

Perioada de
colectare a datelor
din teren

22.

Alte informaţii

Dan Gafta, Owen Mountford, Manual de interpretare a

privind sursele de

Habitatelor Natura 2000 din România, 2008.

informaţii

Nicolae Doniţă, Mihaela Paucă-Comănescu, Aurel Popescu,
Simona Mihăilescu, Iovu-Adrian Biriş, Habitatele din România,
2005.

6440 - Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii
Nr

Informaţie/Atribut

1.

Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

Descriere

habitat
2.

Codul unic al tipului 6440
de habitat

3.

Denumire habitat

4.

Palaearctic

Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii

Habitats 37.263 Danubio-Pannonic riverine and humid meadows

(PalHab)
5.

Habitatele

din R3712

România (HdR)

R3715
R3716

6.

Habitatele

Natura 6440 - Pajiști aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii

2000
7.

Asociaţii
(AV)

vegetale Poëtum pratensis Răvăruţ et al. 1956;
Ranunculo repentis-Alopecuretum pratensis Ellmauer 1933;
Agrostio-Festucetum pratensis Soó 1949;
Agrostietum stoloniferae (Ujvárosi 1941) Burduja et al. 1956;
71

Poëtum silvicolae Buia et al. 1959;
Alopecuretum ventricosi Turenschi 1966;
Agrostio- Deschampsietum caespitosae Ujvárosi 1947;
Cirsio cani-Festucetum pratensis Májovsky ex Ruzicková 1975.
8.

Tipuri de pădure (TP)

9.

Descrierea generală a Stațiuni: Altitudine cuprinse între 100– 450(500) m; Clima: T = 9–
tipului de habitat

7,50C; P = 550– 700 mm.
Relief: teren plan sau ușor înclinat cu expoziții variate, dar preferă pe
cele sudice și sud-estice. Roci: depozite lutoase și nisipo-argiloase.
Soluri: aluvio-soluri, gleiosoluri.
Pajişti aluviale cu regim natural de inundare aparţinând alianţei
Cnidion dubii, în condiţii climatice continentale până la
subcontinentale.
Acesta este un habitat de tranziţie între pajiştile higrofile şi cele
xerofile, ce acoperă arii restrânse. Acest aspect trebuie luat în
considerare în procesul de selectare a siturilor.

10.

Specii caracteristice

Plante: Cnidium dubium (C. venosum), Viola persicifolia, Scutellaria
hastifolia, Allium angulosum, Gratifolia officinalis, Carex praecox,
Juncus atratus, Lythrum virgatum.

11.

Arealul
habitat

12.

tipului

de Zonele de câmpie și colinare din Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia,
Moldova, Dobrogea.

Distribuţia în Romania Literatura de specialitate din ţara noastră nu consemnează nici o
asociaţie din al. Cnidion dubii (în sens strict) şi nici una dintre asociaţiile
descrise în Europa centrală nu se regăsesc în România (şi de altfel, nici
în Ungaria). Totuşi, este posibil ca pajiştile umede cu Cnidium să fi
dispărut ca urmare a îndiguirilor, regularizărilor cursurilor de apă,
eutrofizării, etc. Pe de altă parte, o serie de autori consideră – din raţiuni
nomenclaturale - pe Agrostion stoloniferae ca sinonim cu Cnidion dubii
sau Deschampsion caespitosae. De fapt, acelaşi habitat, în sens strict
ecologic, este prezent şi la noi, şi în Europa centrală, existenţa
habitatelor de pajişti aluviale în România şi importanţa conservării lor
fiind de necontestat. De aceea, habitatul 6440 a fost luat în considerare,
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ca tip de staţiune, dar cu asociaţiile prezente la noi, încadrate în
Agrostion stoloniferae.
13.

Suprafaţa tipului de Suprafeţe: Peste 100 ha în Transilvania, în rest suprafețe mici, in unele
habitat

nivel zone joase, ocupă suprafețe de sute de ha, realizând pajiștile de luncă, cu

la

naţional (ha)
14.

Calitatea

valoare furajeră ridicată.
datelor slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără măsurători

privind suprafaţa
15.

Fotografii

16.

Distribuţia tipului de

prin eşantionare;

habitat [hartă]
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17.

18.

Distribuţia tipului de

În luncile râurilor din Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea,

habitat [descriere]

Moldova.

Statutul de prezenţă

larg răspândit

[spaţial]
19.

Statutul de prezenţă

naturală

[management]
20.

Suprafaţa tipului de

Limita

habitat

Sitului

de

comunitară
Ministerul

importanță
Mediului

Suprafața

Suprafata habitat

totală- St

6440

(ha)

ha

% din St

25081

51,06

0,2

sursa
și

Schimbărilor Climatice
21.

Perioada de colectare

mai 2013 – septembrie 2014

a datelor din teren
22.

Alte informaţii privind

Dan Gafta, Owen Mountford, Manual de interpretare a Habitatelor

sursele de informaţii

Natura 2000 din România, 2008.
Nicolae Doniţă, Mihaela Paucă-Comănescu, Aurel Popescu, Simona
Mihăilescu, Iovu-Adrian Biriş, Habitatele din România, 2005.

91F0 Păduri mixte de luncă de Quercus robur , Ulmus laevis şi Ulmus minor, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)
Nr

Informaţie/Atribut

1.

Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

Descriere

habitat
2.

Codul unic al tipului 91F0
de habitat

3.

Denumire habitat

Păduri mixte de luncă de Quercus robur , Ulmus laevis şi Ulmus minor,
Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri
(Ulmenion minoris)

74

4.

Palaearctic

Habitats 44.434. Getic oak-elm-ash forest

(PalHab)

44.6613 Western Pontic Fraxinus pallisae woods
44.6621 Danube Delta Periploca-poplar-oak-ash galleries
44.6623 Danube Delta Periploca-poplar-oak-ash-alder galleries

5.

Habitatele

din R4404

România (HdR)

R4409
R4410
R4411

6.

Habitatele

Natura 91F0 - Păduri mixte de luncă de Quercus robur , Ulmus laevis şi Ulmus

2000

minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor
râuri (Ulmenion minoris)

7.

Asociaţii

vegetale Fraxino danubialis-Ulmetum Soó 1936 corr. 1963;

(AV)

Quercetum roboris- pedunculiflorae Simon 1960 (syn.: Fraxino
angustifoliae-Quercetum pedunculiflorae Chifu et al. (1998) 2004);
Fraxino pallisae-Quercetum pedunculiflorae (Popescu et al. 1979)
Oprea 1997;
Fraxinetum pallisae (Simon 1960) Krausch 1965 (syn. Ulmeto
minoris-Fraxinetum pallisae Borza ex Sanda 1970).

8.

Tipuri de pădure (TP)

Păduri danubian-panonice mixte cu stejar pedunculat (Quercus robur),
frasini (Fraxinus sp.) și ulmi (Ulmus sp.) cu Festuca gigantea
Păduri danubiene de stejar pedunculat (Quercus robur) și brumăriu (Q.
pedunculiflora) cu Fraxinus pallisae
Păduri danubiene deltaice mixte de stejari (Quercus sp.) și frasini
(Fraxinus sp.) cu Galium rubioides
Păduri danubiene deltaice mixte de stejari (Quercus sp.), frasini
(Fraxinus sp.) și anin negru (Alnus glutinosa) cu Galium rubioides

9.

Descrierea generală a Stațiuni: Altitudini 5–100 m. Clima: T = 11,5–100C, P = 400–500
tipului de habitat

mm. Relief: terase, rar inundabile, din luncă. Roci: alu-viuni lutoargiloase. Soluri: de tip eutri-cambosol, aluviosol, profunde, gleizate în
profunzime, luto-argiloase, slab acid-neutre, eubazice, hidric
echilibrate, cu posi-bile deficite în timpul verii, eutrofice.
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Păduri din specii cu lemn de esenţă tare situate în albia majoră a
râurilor, expuse regulat inundaţiilor în perioda creşterii nivelului apei,
sau în zone joase, expuse inundaţiilor provocate de înălţarea apei
freatice. Aceste păduri se dezvoltă pe depozite aluviale recente. Solul
poate fi bine drenat între inundaţii sau poate rămâne ud. Ca urmare a
regimului hidric specific, speciile lemnoase dominante aparţin
genurilor Fraxinus, Ulmus sau Quercus. Subarboretul este bine
dezvoltat.
Aceste păduri formează mozaicuri cu păduri pioniere sau climax din
specii cu lemn de esenţă moale, în zonele joase ale luncilor râurilor; ele
se pot dezvolta şi din păduri aluviale de specii cu lemn de esenţă tare.
Acest tip de habitat apare adesea în conjuncţie cu păduri de anin şi
frasin. În denumirea primei asociaţii s-a corectat numele subspeciei
Fraxinus angustifolia, din pannonica în danubialis.
10.

Specii caracteristice

Plante: Quercus robur, Ulmus laevis, U. minor, U. glabra, Fraxinus
excelsior, F. angustifolia, Populus nigra, P. canescens, P. tremula,
Alnus glutinosa, Prunus padus, Humulus lupulus, Vitis vinifera subsp.
sylvestris, Tamus communis, Hedera helix, Phalaris arundinacea,
Corydalis solida, Gagea lutea, Ribes rubrum.

11.

Arealul

tipului

specii cu lemn de esenţă moale, în zonele joase ale luncilor râurilor.

habitat
12.

de Aceste păduri formează mozaicuri cu păduri pioniere sau climax din

Distribuţia în Romania În toată România, în luncile râurilor mari, ce coboară din Carpați (Prut,
Siret, Argeș, Olt, Jiu, Timiș, Mureș, Someș, Crișuri) în zona pădurilor
de stejar, ambele subzone.

13.

Suprafaţa tipului de Suprafeţe: circa 40.000 ha din care 24.000 în sud, 8.000 ha în est și 8.000
habitat

nivel ha în vestul României

la

naţional (ha)
14.

Calitatea

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

privind suprafaţa
15.

prin eşantionare;

Fotografii
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16.

Distribuţia tipului
de habitat [hartă]

17.

18.

Distribuţia tipului

În luncile din Câmpia Română (în special lunca Ialomiței) și din

de habitat

Moldova de sud (lunca Bârladului), în zona de silvostepă și zona de

[descriere]

stepă.

Statutul de

larg răspândit

prezenţă [spaţial]
19.

Statutul de

naturală

prezenţă
[management]
20.

Suprafaţa tipului

Limita

de habitat

Suprafata habitat
91F0

77

Suprafața

ha

% din St

337,71

1,34

totală- St
(ha)
Sitului

de

comunitară
Ministerul

importanță
Mediului

25081

sursa
și

Schimbărilor Climatice
21.

mai 2013 – septembrie 2014

Perioada de
colectare a datelor
din teren

22.

Alte informaţii

Dan Gafta, Owen Mountford, Manual de interpretare a

privind sursele de

Habitatelor Natura 2000 din România, 2008.

informaţii

Nicolae Doniţă, Mihaela Paucă-Comănescu, Aurel Popescu,
Simona Mihăilescu, Iovu-Adrian Biriş, Habitatele din România,
2005.

3270 - Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p.
Nr

Informaţie/Atribut

1.

Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

Descriere

habitat
2.

Codul unic al tipului 3270
de habitat

3.

Denumire habitat

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

4.

Palaearctic

Habitats 24.52. Euro-Siberian annual river mud communities

(PalHab)
5.

Habitatele
România (HdR)

6.

Habitatele
2000

din R5312 Comunități ponto-danubiene cu Bidens tripartita, Echinochloa
crusgalli și Polygonum hydropiper
Natura 3270 Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetaţie din Chenopodion rubri
p.p. şi Bidention p.p.
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7.

Asociaţii

vegetale Bidenti-Polygonetum hydropiperis Lohm. in Tüxen 1950;

(AV)

Polygono lapathifolii-Bidentetum Klika 1935;
Echinochloo-Polygonetum lapathifolii Soó et Csűrös 1974 (inclusiv
subas. chlorocyperetosum glomerati Burescu 1999);
Xanthio strumarii-Bidentetum tripartitae Timár 1947;
Bidentetum cernui (Kobenza 1948) Slavnič 1951.

8.

Tipuri de pădure (TP)

9.

Descrierea generală a Maluri nămoloase ale râurilor din zona de câmpie până în etajul
tipului de habitat

submontan, cu vegetaţie pionieră anuală, nitrofilă, din alianţele
Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p. Primăvara şi la începutul
verii, acest habitat de maluri nămoloase se prezintă fără nici un fel de
vegetaţie (ea dezvoltându-se mai târziu în timpul anului). Dacă
condiţiile nu sunt favorabile, această vegetaţie se dezvoltă puţin sau
poate fi total absentă.
Acest habitat se întâlneşte în strânsă asociere cu populaţii dense ale
genului Bidens sau ale unor specii de neofite. Pentru a înlesni
conservarea acestor comunităţi, cu o dezvoltare anuală târzie sau
neregulată, este important să se ia în considerare maluri cu lăţimi între
50 şi 100 m şi chiar porţiuni fără vegetaţie (24.51).
În manualul EUR 27 este indicată ca şi carasteristică Bidens frondosa,
specie originară din America de Nord şi invazivă în Europa! Aceasta a
fost înlocuită cu Bidens tripartita, care este caracteristică alianţei
Bidention.

10.

Specii caracteristice

Plante: Chenopodium rubrum, Bidens tripartita, Xanthium sp.,
Polygonum lapathifolium.

11.

Arealul

tipului

de Pe malurile bazinelor acvatice și în jurul izvoarelor.

habitat
12.

Distribuţia în Romania Răspândire pe malul bazinelor acvatice cu acumulări de material
organic, în jurul izvoarelor ce servesc pentru adăpatul animalelor în
timpul pășunatului, din Banat, Transilvania, Câmpia Dunării,
Dobrogea și Delta Dunării.
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13.

Suprafaţa tipului de Suprafeţe: De la câteva sute de metri pătrați pânã la 2–3 ha în zonele
habitat

nivel menționate

la

naţional (ha)
14.

Calitatea

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

privind suprafaţa
15.

Fotografii

16.

Distribuţia tipului de

prin eşantionare;

habitat [hartă]
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17

Distribuţia tipului de

Malul bazinelor acvatice cu acumulări de material organic, în jurul

habitat [descriere]

izvoarelor ce servesc pentru adăpatul animalelor în timpul pășunatului,
din Banat, Transilvania, Câmpia Dunării, Dobrogea și Delta Dunării.

18

Statutul de prezenţă

larg răspândit

[spaţial]
19

Statutul de prezenţă

naturală

[management]
20

Suprafaţa tipului de

Limita

habitat

Sitului

de

comunitară
Ministerul

importanță
-

Suprafața

Suprafata habitat

totală- St

3270

(ha)

ha

% din St

25081

378,69

1,5

sursa

Mediului

și

Schimbărilor Climatice
21

Perioada de colectare

mai 2013 – septembrie 2014

a datelor din teren
22

Alte informaţii privind

Dan Gafta, Owen Mountford, Manual de interpretare a

sursele de informaţii

Habitatelor Natura 2000 din România, 2008.
Nicolae Doniţă, Mihaela Paucă-Comănescu, Aurel Popescu,
Simona Mihăilescu, Iovu-Adrian Biriş, Habitatele din România,
2005.

92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba şi Populus alba
Nr

Informaţie/Atribut

1.

Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

Descriere

habitat
2.

Codul unic al tipului 92A0
de habitat

3.

Denumire habitat

4.

Palaearctic

Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba şi Populus alba

Habitats 44.6611 Western Pontic white poplar galleries

(PalHab)
81

5.

Habitatele

din R4406

România (HdR)
6.

Natura 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba şi Populus alba

Habitatele
2000

7.

Asociaţii

vegetale Salici-Populetum Meijer-Drees 1936

(AV)
8.

Tipuri de pădure (TP)

Păduri danubian-panonice de plop alb (Populus alba) cu Rubus caesius

9.

Descrierea generală a Stațiuni: Altitudini 0–200 m. Clima: T = 11,5–100C, P = 400–600 mm.
Relief: grinduri de mal din luncile mari. Roci: alu-viuni nisipoase și

tipului de habitat

stratificate. Soluri: de tip aluviosol, nisipoase, profunde, mezo-bazice,
umede, mezotrofice-eutrofice.
Păduri de luncă (zăvoaie) din bazinul mediteranean şi cel al Mării
Negre dominate de Salix alba, S. fragilis sau alte specii de salcie
înrudite cu acestea. Păduri de luncă multistratificate mediteraneene şi
central-eurasiene cu Populus spp., Ulmus spp., Salix spp., Alnus spp.,
Acer spp., Tamarix spp., Quercus robur, Q. pedunculiflora, Fraxinus
angustifolia, F. pallisiae, liane. Speciile de plop de talie mare domină
de obicei coronamentul prin înălţimea lor; aceştia pot fi absenţi sau rari
în anumite grupări vegetale, care sunt atunci dominate de specii din
genurile enumerate mai sus.
10.

Specii caracteristice

11.

Arealul

tipului

Plante: Salix alba, Populus alba.
de În luncile din bazinul mediteranean şi cel al Mării Negre

habitat
12.

Distribuţia în Romania Răspândit frecvent în luncile de câmpie și în luncile Dunării, în zona
pădurilor de stejar, ambele subzone, în zona de silvostepă și de stepă.

13.

Suprafaţa tipului de Suprafețe: circa 48.000 ha, în majoritate în lunca Dunării și a
habitat

nivel afluenților mari ai acesteia.

la

naţional (ha)
14.

Calitatea

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

privind suprafaţa
15.

prin eşantionare;

Fotografii
82

16.

Distribuţia tipului
de habitat [hartă]

17.

18.

Distribuţia tipului

Habitat răspândit frecvent în luncile de câmpie și în luncile Dunării, în

de habitat

zona pădurilor de stejar, ambele subzone, în zona de silvostepă și de

[descriere]

stepă.

Statutul de prezenţă

frecvent răspândit

[spaţial]
19.

Statutul de prezenţă

naturală

[management]
83

20.

Suprafaţa tipului de

Limita

habitat

Sitului

de

comunitară
Ministerul

importanță
Mediului

Suprafața

Suprafata habitat

totală- St

92A0

(ha)

ha

% din St

25081

530,31

2,11

sursa
și

Schimbărilor Climatice
23.

mai 2013 – septembrie 2014

Perioada de
colectare a datelor
din teren

24.

Alte informaţii

Dan Gafta, Owen Mountford, Manual de interpretare a Habitatelor

privind sursele de

Natura 2000 din România, 2008.

informaţii

Nicolae Doniţă, Mihaela Paucă-Comănescu, Aurel Popescu, Simona
Mihăilescu, Iovu-Adrian Biriş, Habitatele din România, 2005.

91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.
Nr

Informaţie/Atribut

1.

Clasificarea

Descriere

tipului EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

de habitat
2.

Codul unic al tipului 91I0*
de habitat
Păduri stepice euro-siberiene de Quercus spp.

3.

Denumire habitat

4.

Palaearctic Habitats 41.2C13 Dacian tatar maple oak-hornbeam forest
(PalHab)

41.7A224 Sarmatic Acer tataricum-Quercus robur steppe woods
41.7A213 Pannonic sand steppe oak woods
41.76223 Pontic Acer tataricum-Q. pedunculiflora-Q. cerris steppe
woods
41.76221 Pontic A. tataricum – Q. pedunculiflora steppe woods
41.7A228. Danubian Q. pedunculiflora-Q. robur steppe woods

5.

Habitatele
România (HdR)

din R4138
R4146
84

R4148
R4156
R4157
R4159
6.

Habitatele

Natura 91I0* Păduri stepice euro-siberiene de Quercus spp.

2000
7.

Asociaţii

vegetale Aceri tatarici-Quercetum roboris Zólyomi 1957;

(AV)

Quercetum pedunculiflorae- cerris Morariu 1944;
Quercetum pedunculiflorae Borza 1937;
Convallario- Quercetum roboris Soó (1939) 1957.

8.

Tipuri de pădure (TP) Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) și stejar pedunculat (Q. robur)
cu Acer tataricum
Păduri-rariști moldave de stejar pedunculat (Quercus robur) și cireș
(Prunus avium) cu Acer tataricum
Păduri panonice psamofile de stejar pedunculat (Quercus robur) cu
Convallaria majalis
Păduri danubian-balcanice de stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora),
cer (Q. cerris), gârniță (Q. frainetto) (stejar pufos – Q. pubescens) cu
Acer tataricum
Păduri-rariști danubian-vestpontice de stejar brumăriu (Quercus
pedunculiflora) cu Acer tataricum
Păduri și rariști danubiene de stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora)
și stejar pedunculat (Q. robur) cu Tulipa bibersteiniana

9.

Descrierea generală a Stațiuni: Altitudini: 150–400 m. Clima: T = 10,5–90C, P = 450–600
tipului de habitat

mm. Relief: versanți slab înclinați, umbriți, origini de văi largi,
platouri. Roci: straturi groase de loess. Soluri: de tip faeziom,
profunde-mijlociu profunde, bogate în humus, eubazice, hidric
deficitare, eutrofice.
Păduri xerotermofile de stejar din câmpiile din sud-estul Europei. Clima
este foarte continentală, cu o mare amplitudine a temperaturilor.
Substratul constă din loess (soluri de tip cernoziom). Quercus robur, Q.
cerris, Q. pedunculiflora şi Q. pubescens domină stratul arborescent al
85

acestor păduri, care sunt bogate în elemente stepice continentale şi
geofite din Aceri tatarici-Quercion Zólyomi 1957.
Acest tip de habitat, care forma odată vegetaţia naturală a Europei de
sud-est, este foarte fragmentat în prezent. În Austria, este adesea
degradat ca urmare a invaziei salcâmului (Robinia).
10.

Specii caracteristice

Plante: Quercus cerris, Q. pubescens, Q. robur, Q. pedunculiflora, Q.
petraea, Acer campestre, A. tataricum, Sorbus torminalis, Tilia
tomentosa, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus
verrucosa, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Pyrus pyraster,
Rhamnus cathartica, Ulmus minor, Buglossoides purpurocaerulea,
Carex michelii, Dactylis polygama, Galium dasypodum, Geum
urbanum, Lathyrus niger, Polygonatum latifolium, Pulmonaria mollis
subsp. mollis, Tanacetum corymbosum, Tulipa bibersteinniana,
Vincetoxicum hirundinaria, Viola jordanii.

11.

Arealul

tipului

habitat

de In câmpiile și podișurile din sud-estul României (Câmpia Dunării,
Podișul Dobrogei, Moldova de sud), la limita interioară a zonei de
silvostepă, subzona silvostepei cu păduri de stejari termofili.

12.

Distribuţia
Romania

în R4138 în Podișul Transilvaniei, mai frecvent în centrul podișului
(Câmpia Transilvaniei) și teritoriile înconjurătoare, în etajul nemoral,
subetajul pădurilor de gorun și de amestec cu gorun.
R4146 în nord–estul României, în depresiunea Jijia – Bahlui, în
silvostepa cu stejari mezofili.
R4148 pe nisipurile din nordvestul României (Carei, Valea lui Mihai,
Secuieni), în zona de silvostepă.
R4156 în centrul și vestul Câmpiei Dunării, în zona de silvostepă,
subzona silvostepei cu păduri termofile.
R4157 în estul Câmpiei Dunării, în Dobrogea și sudul Moldovei, în
zona de silvostepă, subzona silvostepei cu păduri de stejari termofili.
R4159 în câmpiile și dealurile joase din sudul Moldovei și estul
Munteniei, în zona de silvostepă, subzona silvostepei cu păduri de
stejari termofili.
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13.

Suprafaţa tipului de Suprafețe: reduse, câteva mii de ha până la câteva sute de ha.
habitat

la

nivel

naţional (ha)
14.

Calitatea

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

privind suprafaţa
15.

Fotografii

16.

Distribuţia tipului de

prin eşantionare;

habitat [hartă]

17.

Distribuţia tipului de

Habitatt răspândit în zona de silvostepă, subzona silvostepei cu păduri

habitat [descriere]

termofile.
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18.

Statutul de prezenţă

larg răspândit

[spaţial]
19.

Statutul de prezenţă

naturală

[management]
20.

Suprafaţa tipului de

Limita

habitat

Sitului

de

comunitară
Ministerul

importanță
-

Suprafața

Suprafata habitat

totală- St

91I0*

(ha)

ha

% din St

25081

176,81

0,7

sursa

Mediului

și

Schimbărilor Climatice
21.

Perioada de colectare mai 2013 – septembrie 2014
a datelor din teren

22.

Alte informaţii

Dan Gafta, Owen Mountford, Manual de interpretare a Habitatelor

privind sursele de

Natura 2000 din România, 2008.

informaţii

Nicolae Doniţă, Mihaela Paucă-Comănescu, Aurel Popescu, Simona
Mihăilescu, Iovu-Adrian Biriş, Habitatele din România, 2005.

91E0* - Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Nr

Informaţie/Atribut

1.

Clasificarea

Descriere

tipului EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

de habitat
2.

Codul unic al tipului 91E0*
de habitat

3.

Denumire habitat

Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

4.

Palaearctic Habitats 44.214 Eastern Carpathian grey alder galleries
(PalHab)

44.323 Pre-Carpathian stream ash – alder woods
44.6612 Western Pontic white – black poplar galleries
88

44162 Pontic willow galleries
44.1621 Lower Danube willow galleries
5.

Habitatele

din R4401

România (HdR)

R4402
R4405
R4407
R4408

6.

Habitatele

Natura 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno -

2000
7.

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Asociaţii

vegetale Telekio speciosae-Alnetum incanae Coldea (1986) 1991;
Stellario nemorum- Alnetum glutinosae (Kästner 1938) Lohmeyer

(AV)

1957; Carici brizoidis-Alnetum glutinosae Horvat 1938 em. Oberd.
1953;
Carici remotae-Fraxinetum Koch ex Faber 1936;
Pruno padi-Fraxinetum Oberdorfer 1953; Salicetum fragilis Passarge
1957;
Salicetum albae Issler 1924.
8.

Tipuri

de

pădure Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa

(TP)

Păduri daco-getice de lunci colinare de anin negru (Alnus glutinosa) cu
Stellaria nemorum
Păduri daco-getice de plop negru (Populus nigra) cu Rubus caesius
Păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Rubus caesius
Păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Lycopus exaltatus

9.

Descrierea generală a Păduri de luncă de Fraxinus excelsior şi Alnus glutinosa ale cursurilor
tipului de habitat

de apă din zona de câmpie şi etajul colinar ai Europei temperate şi
boreale (44.3: Alno-Padion); păduri de luncă de Alnus incana ale
râurilor montane şi submontane din Alpi şi Apeninii de nord (44.2:
Alnion incanae); galerii arborescente formate din exemplare înalte de
Salix alba, S. fragilis şi Populus nigra de-a lungul râurilor medioeuropene, în etajul submontan, colinar şi zona de câmpie (44.13:
Salicion albae). Toate tipurile apar pe soluri grele (în general bogate
în depozite aluviale), inundate periodic de creşterea nivelului râului
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(sau pârâului) cel puţin o dată pe an, însă altfel bine drenate şi aerate
în perioada în care debitul apei este scăzut. Stratul ierbos include
întotdeauna numeroase specii de talie mare (Filipendula ulmaria,
Angelica sylvestris, Cardamine spp., Rumex sanguineus, Carex spp.,
Cirsium oleraceum) şi poate conţine diverse geofite vernale, precum
Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis
solida.
Acest habitat include mai multe subtipuri: păduri de frasin şi anin ale
izvoarelor şi râurilor aferente (44.31 – Carici remotae-Fraxinetum);
păduri de frasin şi anin ale râurilor cu curgere rapidă (44.32 - StellarioAlnetum glutinosae); păduri de frasin şi anin ale râurilor cu curgere
lentă (44.33 - Pruno-Fraxinetum, Ulmo-Fraxinetum); galerii montane
de anin alb (44.21 - Calamagrosti variae-Alnetum incanae Moor 1958);
galerii submontane de anin alb (44.22 - Equiseto hyemalis-Alnetum
incanae Moor 1958); păduri-galerii de salcie albă (44.13 Salicion
albae).
Salicetum fragilis corespunde fitocenozelor pure sau dominate de
salcie plesnitoare (fără salcie albă) pe lângă care poate apărea destul
de frecvent aninul negru (Alnus glutinosa). Salicetum albae
înglobează fitocenoze de salcie albă, pure sau amestecate în proporţii
diferite cu Salix fragilis şi/sau Populus nigra. În timp ce prima
asociaţie se dezvoltă pe soluri aluviale ceva mai evoluate, a doua are
un caracter mai pionier datorită viiturilor mai intense şi frecvente.
Denumirea de Salicetum albae-fragilis sensu Tüxen 1937 este în
prezent considerată un sinonim al lui Salicetum albae Issler 1924.
Salicetum albae-fragilis sensu Issler 1926 em. Soó 1957 a devenit un
nomen ambiguum pentru că a fost prea larg definit şi nu mai este preluat
în lucrările recente.
10.

Specii caracteristice

Plante: stratul arborescent - Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus
excelsior; Populus nigra, Salix alba, S. fragilis; Ulmus glabra; stratul
ierbos - Angelica sylvestris, Cardamine amara, C. pratensis, Carex
acutiformis, C. pendula, C. remota, C. strigosa, C. sylvatica, Cirsium
oleraceum, Equisetum telmateia, Equisetum spp., Filipendula ulmaria,
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Geranium sylvaticum, Geum rivale, Lycopus europaeus, Lysimachia
nemorum, Rumex sanguineus, Stellaria nemorum, Urtica dioica.
11.

Arealul

tipului

montan și submontan al Europei temperate şi boreale.

habitat
12.

Distribuţia

în În luncile de dealuri și montane din toți Carpații României, în etajul
boreal, mai puțin frecvent în Carpații Occidentali.

Romania
13.

de Pădurile de luncă se întind din zona de câmpie până în etajul colinar,

Suprafaţa tipului de Suprafețe: de 750 ha în vestul și estul României până circa 23.000 ha,
habitat

la

nivel aproape toate în Lunca și Delta Dunării.

naţional (ha)
14.

Calitatea

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

privind suprafaţa
15.

prin eşantionare;

Fotografii
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16.

Distribuţia tipului
de habitat [hartă]

17.

Distribuţia tipului

În luncile râurilor, din toate regiunile de dealuri peri- și intracarpatice,

de habitat

în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun și de amestec cu gorun.

[descriere]
18.

Statutul de prezenţă

larg răspândit

[spaţial]
19.

Statutul de prezenţă

naturală

[management]
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20.

Suprafaţa tipului de

Limita

habitat

Sitului

de

importanță

comunitară
Ministerul

Mediului

Suprafața

Suprafata habitat

totală- St

91E0*

(ha)

ha

% din St

25081

100,46

0,4

sursa
și

Schimbărilor Climatice
21.

Perioada de

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
22.

Alte informaţii

Dan Gafta, Owen Mountford, Manual de interpretare a

privind sursele de

Habitatelor Natura 2000 din România, 2008.

informaţii

Nicolae Doniţă, Mihaela Paucă-Comănescu, Aurel Popescu,
Simona Mihăilescu, Iovu-Adrian Biriş, Habitatele din România,
2005.

2.3.2. Specii de plante în baza cărora au fost declarate ariile naturale protejate
ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi
Echium russicum
A. Date generale ale speciei
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1

Cod Specie -

4067 cod EUNIS

EUNIS
2

Denumirea

Echium russicum

ştiințifică
3

Denumirea

Capul şarpelui

populară
4

Statutul de

NT

conservare în
România
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5

Descrierea speciei

Este o plantă perenă, înaltă de 20-60 cm, cu un aspect foarte distinct în
timpul înfloririi (mai-iunie). Inflorescenţa foarte frumoasă este formată
dintr-un spic alungit cu flori dens dispuse, de culoare roşu aprins, în
formă de pâlnie, din care ies mult staminele cu polen liliachiu-albăstrui.
Uneori, florile după polenizare îşi pierd culoarea vie şi dobândesc o
nuanţă carmin ternă sau violacee. Frunzele şi tulpinile sunt acoperite
de peri albi, aspri, lungi şi deşi. Pe tulpină se distinge clar o reţea de
pete vişinii care dă oarecum un aspect de piele de şarpe. Frunzele sunt
înguste, lanceolate, cu o nervură groasă albă proeminentă pe spate. În
pământ prezintă un rizom lemnos subţire şi scurt, care nu pătrunde la
mare adâncime, specia fiind rezistentă la secetă. Este considerată o
plantă meliferă bună, fiind intens vizitată în zilele senine de început de
vară de albine şi de rudele lor sălbatice. Când creşte în populaţii mari,
dense, extinse în toată pajiştea respectivă, putem fi siguri că aceasta se
află într-o stare bună de conservare. Aceast fapt se datorează
sensibilităţii speciei la suprapăşunat, mai ales cu oi.

6

Perioade critice

-

7

Cerinţe de habitat

Specia este caracteristică pentru pajiştile de stepă şi silvostepă uscate
şi semiuscate, fiind un foarte bun indicator al stării de conservare a
acestora.

8

Arealul speciei

Specia este răspândită relativ frecvent, prin pajiști și tufărișuri din zona
de câmpie până în etajul gorunului.

9

Distribuţia în

În România este foarte frecventă în silvostepa Transilvaniei, oriunde

România

pajiştile nu sunt degradate, apărând mult mai rar în silvostepa din
Moldova, Dobrogea şi Câmpia de Vest, unde pe spaţii largi este
înlocuită de specia înrudită capul şarpelui alb (sau italian). Este
caracteristică în România pentru habitatele de pajişti stepice
subpanonice (6240*), pajişti xerofile seminaturale şi facies cu tufişuri
pe substrate calcaroase (6210*), pajişti stepice panonice pe loess
(6250*), stepe ponto-sarmatice (62C0*).

10

Populaţia naţională

-datele sunt insuficiente pentru estimarea dimensiunii populației
naționale.
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11

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind populaţia
naţională
12

Fotografii

Echium russicum – Capul şarpelui

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

4067 Echium russicum

2.

Informaţii specifice

În timpul activităților de inventariere realizate specia nu a fost

speciei

identificată.

Distribuţia speciei

Specia nu a fost identificată.

3.

[harta distribuţiei]
4.

Distribuţia speciei

Specia nu a fost identificată.

[interpretare]
5.

Statutul de prezenţă

Specia nu a fost identificată.

[temporal]
6.

Statutul de prezenţă

Specia nu a fost identificată.

[spaţial]
7.

Statutul de prezenţă

Specia nu a fost identificată.

[management]
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8.

Abundenţă

Specia nu a fost identificată.

9.

Perioada de

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
10.

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii
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2.3.3 Specii de avifaună în baza cărora fost declarată aria naturală protejată
Speciile de faună pentru care a fost declarată aria naturală protejată au fost descrise din
punctul de vedere al existenţei acestora în aria naturala protejată şi al caracteristicilor pe care
acestea le au în general sau în mod special în cadrul acesteia.
Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Alcedo atthis cod NATURA 2000: A229

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă).

naturală protejată
A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]
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A.3

Localizarea

Specia este rezidentă pe tot cursul râului Siret suprapus ROSPA0071

speciei [descriere]

Lunca Siretului Inferior, cu excepția lacurilor de acumulare
Călimănești și Movileni. Alcedo atthis este prezentă permanent și pe
cursul râului Trotuș pe zona suprapusă cu ROSPA0071 și pe cursul
de apă Zătuan/Sirețel din vecinătatea localităților Ciușlea și Biliești,
jud. Vrancea, aici având o densitate mai mare de indivizi comparativ
cu alte zone din sit. De asemenea, un număr mai mare de exemplare
uilizează arealul din vecinătatea confluenței râului Buzău cu Siretul.
Specia este cuibăritoare și în bălțile și canalele din vecinătatea
localității Doaga, jud. Vrancea.

A.4

Mărimea

50-100 indivizi

populaţiei speciei
în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Medie



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic folosind o împărțire a
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în pătrate de 3X3 km ținând
cont de cunoștințele despre modul de folosință al teritoriului de către
această specie. Distribuția speciei Alcedo atthis este limitată strict la
suprafețele acvatice și malurilor acestora.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Ardea purpurea cod NATURA 2000: A029

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]

A.3

Localizarea

Specia este prezentă constant la cuibărit în Rezervația Naturală Balta

speciei [descriere]

Tălăbasca unde au fost identificate anual 2-3 perechi în perioada
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2010-2014, de asemenea în fiecare an din aceeași perioadă au fost
intâlnite 2-3 perechi cuibăritoare și în lacul Lozova din vecinătatea
localității Braniștea jud. Galați. În bălțile din vecinătatea localității
Doaga jud. Vrancea, în intervalul 2012-2014 au fost identificate câte
1-2 perechi cuibăritoare. Specia a mai fost identificată la cuibărit în
bălțile din vecinătatea localităților Rădulești jud. Vrancea, Pădureni
jud. Vrancea și Nămoloasa jud. Galați.
În perioadele de pasaj distribuția specie este extinsă la nivelul
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, existând totuși o concentrare
mai mare în zonele mai sus menționate unde cerințele de habitat sunt
favorabile speciei. După perioada de cuibărit și creștere a puilor,
indivizi din specia Ardea purpurea au fost întâlniți folosind pentru
odihnă și hrană cea mai mare parte a suprafețelor acvatice din
ROSPA0071 (lacuri, bălți, curs Siret, canale de irigații, bălți
temporare etc.), fără însă a prezenta un caracter stabil în utilizarea
unor anumite suprafețe în afara celor menționate mai sus.
În ceea ce privește imediata vecinătate a ROSPA0071, în apropierea
localităților Voinești și Cotu-Mihalea jud. Brăila, pe suprafața unei
orezării, specia este prezentă constant în perioadele de pasaj folosind
zona în special pentru hrană.
A.4

Mărimea

Cuibărit: 5-12 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 50-100 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic folosind o împărțire a
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ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în pătrate de 2X2 km ținând
cont de cunoștințele despre modul de folosință al teritoriului de către
această specie în perioadele de cuibărit și creștere a puilor, această
ilustrare fiind necesară în delimitarea arealului folosit pentru
necesitățile de hrană, zonă în care sunt necesare măsuri speciale de
protecție pentru asigurarea unui statut de conservare favorabil al
populației reproducătoare în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Ardeola ralloides cod NATURA 2000: A024

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]

A.3

Localizarea

Specia este prezentă constant la cuibărit doar în Rezervația Naturală

speciei [descriere]

Balta Tălăbasca unde au fost identificate anual în perioada 2010102

2014, 5-10 perechi cuibăritoare.
În perioadele de pasaj distribuția speciei este mai extinsă la nivelul
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, însă cu semnalări izolate.
Zonele unde specia este întâlnită constant în perioadele de pasaj sunt
Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și lacul Lozova unde cerințele
de habitat sunt favorabile speciei. În celelalte zone, specia nu
prezintă un caracter stabil în utilizarea unor anumite suprafețe.
În ceea ce privește imediata vecinătate a ROSPA0071, în apropierea
localităților Voinești și Cotu-Mihalea jud. Brăila, pe suprafața unei
orezării, specia este prezentă constant în perioadele de pasaj folosind
zona în special pentru hrană.
A.4

Mărimea

Cuibărit: 5-10 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 10-50 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic prin ilustrarea locațiilor
unde specia a fost identificată în perioadele de pasaj. Datorită
caracterului izolat și insular al identificărilor speciei, harta
distribuției conține doar punctele unde specia a fost înregistrată.
Având în vedere lipsa unei prezențe constante a speciei în alte zone
decât cele în care a fost identificată cuibărind, unde sunt condiții
favorabile de habitat, prezentarea distribuției speciei în alt format nu
este justificată.
Zona de cuibărire a fost ilustrată ca poligon, fiind necesară o astfel de
abordare pentru delimitarea arealului în care sunt necesare măsuri
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speciale de protecție pentru asigurarea unui statut de conservare
favorabil al populației reproducătoare în ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Aythya nyroca cod NATURA 2000: A060

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]

A.3

Localizarea

Specia este prezentă constant la cuibărit doar în Rezervația Naturală Balta

speciei

Tălăbasca și lacul Lozova unde au fost identificate anual în perioada 2010105

[descriere]

2014, 20-30 perechi cuibăritoare. În anii 2013 și 2014 au fost identificate 2
perechi cuibăritoare și în bălțile din vecinătatea localității Doaga, jud.
Vrancea.
În perioadele de pasaj distribuția speciei este mai extinsă la nivelul
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, însă cu semnalări izolate. Zonele unde
specia este întâlnită constant în perioadele de pasaj sunt Rezervația Naturală
Balta Tălăbasca și lacul Lozova unde cerințele de habitat sunt favorabile
speciei. În celelalte zone, specia nu prezintă un caracter stabil în utilizarea
unor anumite suprafețe.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 20-30 perechi

populaţiei

Pasaj: 50-100 indivizi

speciei în
ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071 Lunca

referitoare la

Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic prin ilustrarea locațiilor unde
specia a fost identificată în perioadele de pasaj. Datorită caracterului izolat și
insular al identificărilor speciei, harta distribuției conține doar punctele unde
specia a fost înregistrată pentru realizarea unei distribuții în acest format.
Având în vedere lipsa unei prezențe constante a speciei în alte zone decât
cele în care a fost identificată cuibărind, unde sunt condiții favorabile de
habitat, prezentarea distribuției speciei în alt format nu este justificată.
Zonele de cuibărire au fost ilustrate ca poligoane, fiind necesară o astfel de
abordare pentru delimitarea arealului în care sunt necesare măsuri speciale de
protecție pentru asigurarea unui statut de conservare favorabil al populației
reproducătoare în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Chlidonias hybridus cod NATURA 2000: A196

A.2

Tipul

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

populaţiei



speciei în aria
naturală
protejată
A.2

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



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

Localizarea
speciei
[geometrie]

A.3

Localizarea

Specia este prezentă constant la cuibărit în lacurile și bălțile din ROSPA0071

speciei

Lunca Siretului Inferior, însă cu o densitate mai mare în Rezervația Naturală
107

[descriere]

Balta Tălăbasca și lacul Lozova unde au fost identificate anual în perioada
2010-2014 între 10 și 15 perechi cuibăritoare. În celelalte locații din sit unde
specia cuibărește, au fost identificate între 1 și 5 perechi în aceeași perioadă.
În perioadele de pasaj distribuția speciei este mai extinsă la nivelul
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, însă cu semnalări izolate. Zonele unde
specia este întâlnită constant în perioadele de pasaj sunt Rezervația Naturală
Balta Tălăbasca și lacul Lozova unde cerințele de habitat sunt favorabile
speciei. În celelalte zone, specia nu prezintă un caracter stabil în utilizarea
unor anumite suprafețe.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 50-80 perechi

populaţiei

Pasaj: 100-500 indivizi

speciei în
ROSPA0071
Lunca
Siretului
Inferior
A.5.

Calitatea

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071 Lunca

datelor

Siretului Inferior:

referitoare la



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;



Scăzută



Informaţii publice

populaţia
speciei
A.6.

Clasa
densităţii
speciei

A.7.

Confidenţialit
ate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic folosind o împărțire a
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în pătrate de 2X2 km ținând cont de
cunoștințele despre modul de folosință al teritoriului de către această specie în
perioadele de cuibărit și creștere a puilor, această ilustrare fiind necesară în
delimitarea arealului folosit pentru necesitățile de hrană, zonă în care sunt
necesare măsuri speciale de protecție pentru asigurarea unui statut de
108

conservare favorabil al populației reproducătoare în ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior.
În perioadele de pasaj, distribuția speciei este una extinsă la nivelul
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, însă singurele zone în care specia
prezintă un caracter constant în această perioadă și unde sunt necesare măsuri
distincte de management sunt Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și lacul
Lozova, zone folosite constant de către indivizii de Chlidonias hybridus pentru
hrană și odihnă.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Chlidonias niger cod NATURA 2000: A197

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]

A.3

Localizarea

Specia este prezentă la cuibărit doar în Rezervația Naturală Balta

speciei [descriere]

Tălăbasca și lacul Lozova unde au fost identificate anual în perioada
110

2010-2014 între 3 și 5 perechi cuibăritoare.
În perioadele de pasaj distribuția speciei este mai extinsă la nivelul
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, însă cu semnalări izolate.
Zonele unde specia este întâlnită constant în perioadele de pasaj sunt
Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și lacul Lozova unde cerințele
de habitat sunt favorabile speciei. În celelalte zone, specia nu
prezintă un caracter stabil în utilizarea unor anumite suprafețe.
A.4

Mărimea

Cuibărit: 5-10 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 10-50 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic folosind o împărțire a
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în pătrate de 2X2 km ținând
cont de cunoștințele despre modul de folosință al teritoriului de către
această specie în perioadele de cuibărit și creștere a puilor, această
ilustrare fiind necesară în delimitarea arealului folosit pentru
necesitățile de hrană, zonă în care sunt necesare măsuri speciale de
protecție pentru asigurarea unui statut de conservare favorabil al
populației reproducătoare în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Ciconia ciconia cod NATURA 2000: A031

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]
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A.3

Localizarea

Specia cuibărește exclusiv în localitățile învecinate ariei naturale

speciei [descriere]

protejate ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, însă folosește pentru
hrană și terenuri suprapuse sitului, zone aflate în imediata vecinătate
(2-3 km) a locațiilor cuiburilor care necesită măsuri distincte de
management pentru a asigura o stare de conservare favorabilă a
habitatelor folosite pentru hrană și implicit un grad ridicat de succes
al reproducerii.
În perioadele de pasaj distribuția speciei este mai extinsă la nivelul
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, însă fără a prezenta un caracter
stabil în utilizarea unor anumite suprafețe.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 25-30 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 500-1000 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic folosind o împărțire a
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în pătrate de 3X3 km ținând
cont de cunoștințele despre modul de folosință al teritoriului de către
această specie în perioadele de cuibărit și creștere a puilor, această
ilustrare fiind necesară în delimitarea arealului folosit pentru
necesitățile de hrană, zonă în care sunt necesare măsuri speciale de
protecție pentru asigurarea unui statut de conservare favorabil al
populației reproducătoare în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Circus aeruginosus cod NATURA 2000: A081

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]
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A.3

Localizarea

Specia este prezentă constant la cuibărit în Rezervația Naturală Balta

speciei [descriere]

Tălăbasca unde au fost identificate anual 2-3 perechi în perioada
2010-2014, de asemenea, în fiecare an din aceeași perioadă, au fost
intâlnite 1-3 perechi cuibăritoare și în lacul Lozova din vecinătatea
localității Braniștea jud. Galați. În bălțile din vecinătatea localității
Doaga jud. Vrancea, în intervalul 2010-2014, au fost identificate câte
1-2 perechi cuibăritoare. Specia a mai fost identificată anual la
cuibărit în bălțile din vecinătatea localităților Rădulești jud. Vrancea
și Nămoloasa jud. Galați, iar în anul 2014 specia a fost identificată
cuibărind și în vecinătatea localității Pădureni jud. Vrancea.
În perioadele de pasaj distribuția speciei este extinsă la nivelul
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, existând totuși o concentrare
mai mare în zonele mai sus menționate unde cerințele de habitat sunt
favorabile acesteia. Referitor la distribuția speciei în celelalte zone,
Circus aeruginosus nu prezintă un caracter stabil în utilizarea acestor
suprafețe.
În ceea ce privește imediata vecinătate a ROSPA0071, în apropierea
localităților Voinești și Cotu-Mihalea jud. Brăila, pe suprafața unei
orezării, specia este prezentă constant în perioadele de pasaj folosind
zona în special pentru hrană.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 8-12 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 50-100 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate
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A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic folosind o împărțire a
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în pătrate de 3X3 km ținând
cont de cunoștințele despre modul de folosință al teritoriului de către
această specie în perioadele de cuibărit și creștere a puilor, această
ilustrare fiind necesară în delimitarea arealului folosit pentru
necesitățile de hrană, zonă în care sunt necesare măsuri speciale de
protecție pentru asigurarea unui statut de conservare favorabil al
populației reproducătoare în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Cygnus cygnus cod NATURA 2000: A038

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



Populație care doar iernează în aria naturală protejată

naturală protejată
A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]
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A.3

Localizarea

Specia este prezentă în fiecare sezon hiemal în aval de barajul de la

speciei [descriere]

Movileni jud. Galați într-o baltă formată din infiltrații din lacul de
acumulare. Pe o parte parte a bălții, apa nu îngheață în sezonul rece,
iar vegetația submersă este bine reprezentată, premise pentru
prezența unui habitat favorabil pentru iernarea unor indivizi din
specia Cygnus cygnus. În perioada 2010-2014 au fost identificați
anual între 50 și 100 indivizi folosind acest sit. Alte două situri din
aria naturală protejată unde sunt prezenți anual indivizi din această
specie, sunt în aval de lacul de acumulare de la Călimănești jud.
Vrancea și în zona podului rutier peste râul Siret din localitatea
Adjudul Vechi jud. Vrancea.
În sezonul hiemal distribuția speciei este extinsă la nivelul
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, existând totuși o concentrare
în zonele mai sus menționate unde cerințele de habitat sunt favorabile
acesteia. Referitor la distribuția speciei în celelalte zone, Cygnus
cygnus nu prezintă un caracter stabil în utilizarea acestor suprafețe.

A.4

Mărimea

Iernat: 50-100 indivizi

populaţiei speciei
în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

118

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic folosind o împărțire a
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în pătrate de 3X3 km ținând
cont de cunoștințele despre modul de folosință al teritoriului de către
această specie în perioada de iernat, această ilustrare fiind necesară în
delimitarea arealului folosit pentru necesitățile de hrană și odihnă,
zonă în care sunt necesare măsuri speciale de protecție pentru
asigurarea unui statut de conservare favorabil al populației care
iernează în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Egretta alba cod NATURA 2000: A027

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


A.2

Populație care iernează în aria naturală protejată

Localizarea
speciei
[geometrie]
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A.3

Localizarea

Specia este prezentă constant la cuibărit în Rezervația Naturală Balta

speciei [descriere]

Tălăbasca unde au fost identificate anual 5-10 perechi în perioada
2010-2014, de asemenea, în fiecare an din aceeași perioadă, au fost
intâlnite 1-3 perechi cuibăritoare și în lacul Lozova din vecinătatea
localității Braniștea jud. Galați.
În perioadele de pasaj distribuția speciei este extinsă la nivelul
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, existând totuși o concentrare
mai mare în zonele mai sus menționate unde cerințele de habitat sunt
favorabile acesteia. În vecinătatea localităților Voinești și Cotu Lung
jud. Brăila, pe suprafața unei orezării, au fost identificați în fiecare
perioadă de pasaj din perioada 2010-2014, între 20 și 30 indivizi
folosind zona în special pentru hrană. Referitor la distribuția speciei
în celelalte zone, Egretta alba nu prezintă un caracter stabil în
utilizarea acestor suprafețe.
În sezonul hiemal, deși specia a fost întâlnită izolat și insular în
diferite locații din ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, zonele în
care este întâlnită constant iernând sunt în aval de barajul lacului de
acumulare de la Movileni jud. Galați și în zona podului rutier de la
Adjudul Vechi jud. Vrancea.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 10-15 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 50-100 indivizi

în ROSPA0071

Iernat: 10-15 indivizi

Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

121

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic folosind o împărțire a
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în pătrate de 3X3 km ținând
cont de cunoștințele despre modul de folosință al teritoriului de către
această specie în perioadele de cuibărit și creștere a puilor, această
ilustrare fiind necesară în delimitarea arealului folosit pentru
necesitățile de hrană, zonă în care sunt necesare măsuri speciale de
protecție pentru asigurarea unui statut de conservare favorabil al
populației reproducătoare în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Egretta garzetta cod NATURA 2000: A026

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]
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A.3

Localizarea

Specia este prezentă constant la cuibărit în diferite locații pe tot

speciei [descriere]

cuprinsul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, cu efective mai
numeroase (15-20 perechi) cuibărind în Rezervația Naturală Balta
Tălăbasca. Datorită caracteristicilor de habitat prezente pe cursul
râului Siret, specia este o apariție constantă atât în perioada de
reproducere cât și în perioadele de pasaj, când distribuția speciei este
extinsă la nivelul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, existând
totuși o concentrare mai mare în vecinătatea localităților Voinești și
Cotu Lung jud. Brăila, pe suprafața unei orezării și în vecinătatea
localității Ionășești jud. Galați în albia râului Siret, folosind aceste
zone în special pentru hrană.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 30-40 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 200-300 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic folosind o împărțire a
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în pătrate de 5X5 km ținând
cont de cunoștințele despre modul de folosință al teritoriului de către
această specie în perioadele de cuibărit și creștere a puilor, această
ilustrare fiind necesară în delimitarea arealului folosit pentru
necesitățile de hrană, zonă în care sunt necesare măsuri speciale de
protecție pentru asigurarea unui statut de conservare favorabil al
populației reproducătoare în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Gelochelidon nilotica cod NATURA 2000: A189

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria
naturală protejată
A.2



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

Localizarea
speciei
[geometrie]
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A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost
identificați în diferite locații din sit, însă nu s-a observat o utilizare
constantă a unor zone, fiind observată atât pe cursul râului Siret cât și
în lacurile suprapuse ariei naturale protejate.

A.4

Mărimea

Pasaj: 5-10 indivizi

populaţiei speciei
în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
acesteia în punctele în care a fost identificată. În perioadele de pasaj
distribuția speciei este extinsă la nivelul ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior, însă cu semnalări izolate, specia nu prezintă un caracter
stabil în utilizarea unor anumite suprafețe.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Glareola pratincola cod NATURA 2000: A135

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria
naturală protejată
A.2



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

Localizarea
speciei
[geometrie]

127

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost
identificați în diferite locații din sit, însă nu s-a observat o utilizare
constantă a unor zone, fiind totuși identificată în mai multe rânduri în
vecinătatea localității Fundenii Noi jud. Galați în apropierea unei
bălți temporare.

A.4

Mărimea

Pasaj: 10-14 indivizi

populaţiei speciei
în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
acesteia în punctele în care a fost identificată. În perioadele de pasaj
distribuția speciei este extinsă la nivelul ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior, însă cu semnalări izolate, specia nu prezintă un caracter
stabil în utilizarea unor anumite suprafețe.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Ixobrychus minutus cod NATURA 2000: A022

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]

129

A.3

Localizarea

Specia este prezentă constant la cuibărit în diferite locații pe tot

speciei [descriere]

cuprinsul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, cu efective mai
numeroase (10-15 perechi) cuibărind în Rezervația Naturală Balta
Tălăbasca. Datorită caracteristicilor de habitat prezente în anumite
lacuri și bălți din lungul râului Siret, specia este o apariție constantă
atât în perioada de reproducere cât și în perioadele de pasaj, când
distribuția speciei este extinsă la nivelul ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior, existând totuși o concentrare mai mare în Balta Tălăbasca și
Lacul Lozova, folosind aceste zone în special pentru hrană.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 20-25 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 50-100 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic folosind o împărțire a
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în pătrate de 2X2 km ținând
cont de cunoștințele despre modul de folosință al teritoriului de către
această specie în perioadele de cuibărit și creștere a puilor, această
ilustrare fiind necesară în delimitarea arealului folosit pentru
necesitățile de hrană, zonă în care sunt necesare măsuri speciale de
protecție pentru asigurarea unui statut de conservare favorabil al
populației reproducătoare în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și
al siturilor importante pentru hrana și odihna indivizilor aflați în
pasaj.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Lanius collurio cod NATURA 2000: A338

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]

131

A.3

Localizarea

Specia este prezentă constant la cuibărit în diferite locații pe tot

speciei [descriere]

cuprinsul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, cu efective mai
numeroase cuibărind în Rezervația Naturală Lunca Siretului (trupul
Pădurea Neagră) și în imediata vecinătate a acesteia. Datorită
caracteristicilor de habitat prezente în anumite zone cu arbuști (în
special Crataegus monogyna, Prunus spinosa și Rosa canina),
specia este o apariție constantă atât în perioada de reproducere cât și
în perioadele de pasaj, când distribuția speciei este extinsă la nivelul
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, folosind situl în special pentru
hrană și odihnă.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 100-500 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 1000-5000 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Medie



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic folosind o împărțire a
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în pătrate de 5X5 km ținând
cont de cunoștințele despre modul de folosință al teritoriului de către
Lanius collurio. Această ilustrare a fost necesară pentru delimitarea
acelor zone unde concentrația de perechi cuibăritoare este mai mare
decât în restul suprafeței sitului și unde pentru asigurarea unui statut
de conservare favorabil al populației reproducătoare, sunt necesare
măsuri distincte de management.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Lanius minor cod NATURA 2000: A339

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]

133

A.3

Localizarea

Specia este prezentă constant la cuibărit în partea de nord a

speciei [descriere]

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, cu efective mai numeroase
cuibărind în apropierea localității Adjud jud. Vrancea. Datorită
caracteristicilor de habitat prezente în aceste zone, în special prezența
unor plopi maturi în zone cu vegetație arboricolă cu o densitate
scăzută, în apropierea unor terenuri agricole/regiuni deschise, specia
găsește condiții prielnice pentru cuibărit. Este o apariție constantă
atât în perioada de reproducere cât și în perioadele de pasaj, folosind
situl în special pentru hrană și odihnă.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 20-35 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 100-500 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic folosind o împărțire a
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în pătrate de 5X5 km ținând
cont de cunoștințele despre modul de folosință al teritoriului de către
Lanius minor. Această ilustrare a fost necesară pentru delimitarea
acelor zone unde există o concentrare de perechi cuibăritoare și unde
pentru asigurarea unui statut de conservare favorabil al populației
reproducătoare, sunt necesare măsuri distincte de management.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Larus minutus cod NATURA 2000: A177

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria
naturală protejată
A.2



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

Localizarea
speciei
[geometrie]

135

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost
identificați în diferite locații din sit, însă s-a observat o utilizare
constantă pentru hrănit a lacurilor de acumulare Movileni și
Călimănești, a bălții din vecinătatea localității Nămoloasa jud. Galați,
Rezervației Naturale Balta Tălăbasca și a lacului Lozova, în restul
zonelor prezența speciei fiind una ocazională.

A.4

Mărimea

Pasaj: 20-50 indivizi

populaţiei speciei
în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor de concentrare din perioadele de pasaj. În afara acestor
suprafețe, distribuția speciei este extinsă la nivelul ROSPA0071
Lunca Siretului Inferior, însă cu semnalări izolate, specia
neprezentând un caracter stabil în utilizarea altor zone.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Nycticorax nycticorax cod NATURA 2000: A023

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]

137

A.3

Localizarea

Specia este prezentă constant la cuibărit în Rezervația Naturală Balta

speciei [descriere]

Tălăbasca unde au fost identificate anual 15-20 perechi în perioada
2010-2014, de asemenea în fiecare an din aceeași perioadă au fost
intâlnite 2-3 perechi cuibăritoare și în lacul Lozova din vecinătatea
localității Braniștea jud. Galați. Specia a mai fost identificată la
cuibărit în bălțile din vecinătatea localității Doaga jud. Vrancea și
Nămoloasa jud. Galați.
În perioadele de pasaj distribuția specie este extinsă la nivelul
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, existând totuși o concentrare
mai mare în zonele mai sus menționate unde cerințele de habitat sunt
favorabile speciei. După perioada de cuibărit și creștere a puilor,
indivizi din specia Nycticorax nycticorax au fost întâlniți folosind
pentru odihnă și hrană cea mai mare parte a suprafețelor acvatice din
ROSPA0071 (lacuri, bălți, curs Siret, canale de irigații, bălți
temporare etc.), fără însă a prezenta un caracter stabil în utilizarea
unor anumite suprafețe în afara celor menționate mai sus.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 20-30 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 100-200 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

138

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic folosind o împărțire a
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în pătrate de 5X5 km ținând
cont de cunoștințele despre modul de folosință al teritoriului de către
această specie în perioadele de cuibărit și creștere a puilor, această
ilustrare fiind necesară în delimitarea arealului folosit pentru
necesitățile de hrană, zonă în care sunt necesare măsuri speciale de
protecție pentru asigurarea unui statut de conservare favorabil al
populației reproducătoare în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Pelecanus onocrotalus cod NATURA 2000: A019

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria
naturală protejată
A.2



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

Localizarea
speciei
[geometrie]

140

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost
identificați în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și în lacul Lozova,
însă prezența lor nu este constantă în fiecare perioadă de pasaj.
Pentru asigurarea unor condiții optime pentru hrana și odihna
indivizilor din această specie în perioadele de pasaj, sunt necesare
măsuri distincte de management.

A.4

Mărimea

Pasaj: 100-200 indivizi

populaţiei speciei
în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor de concentrare din perioadele de pasaj, zone în care sunt
necesare măsuri speciale de conservare.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Platalea leucorodia cod A034

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria
naturală protejată
A.2



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

Localizarea
speciei
[geometrie]

142

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost
identificați în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca, lacul Lozova și la
coada lacului de acumulare Călimănești. Pentru asigurarea unor
condiții optime pentru cuibărit, hrană și odihnă sunt necesare măsuri
distincte de management.

A.4

Mărimea

Pasaj: 10-50 indivizi

populaţiei speciei
în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor de concentrare din perioadele de pasaj, zone în care sunt
necesare măsuri speciale de conservare.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Recurvirostra avosetta cod NATURA 2000: A132

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria
naturală protejată
A.2



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

Localizarea
speciei
[geometrie]

144

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost
identificați în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca, la coada lacului
de acumulare Călimănești, dar și pe cursul râului Siret pe prunduri de
pietriș. Pentru asigurarea unor condiții optime pentru cuibărit, hrană
și odihnă sunt necesare măsuri distincte de management.

A.4

Mărimea

Pasaj: 25-50 indivizi

populaţiei speciei
în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor de concentrare din perioadele de pasaj, zone în care sunt
necesare măsuri speciale de conservare.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Sterna hirundo cod NATURA 2000: A193

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]

146

A.3

Localizarea

Specia este prezentă constant la cuibărit pe toată lungimea râului

speciei [descriere]

Siret suprapusă ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, cu efective
mai numeroase cuibărind în aval de podul de cale ferată de la Suraia
jud. Vrancea, unde a fost identificată o colonie de aproximativ 50
prechi în 2013 respectiv 100 perechi în 2014. Datorită
caracteristicilor de habitat prezente în lungul râului Siret
(prunduri/renii/insule), specia este o apariție constantă în perioada de
reproducere. În perioadele de pasaj nu s-a observat o concentrare a
indivizilor în anumite zone, distribuția speciei este extinsă la nivelul
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, folosind situl în special pentru
hrană și odihnă.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 100-200 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 500-1000 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Medie



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic folosind o împărțire a
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior în pătrate de 5X5 km ținând
cont de cunoștințele despre modul de folosință al teritoriului de către
Sterna hirundo. Această ilustrare a fost necesară pentru delimitarea
acelor zone unde concentrația de perechi cuibăritoare este mai mare
decât în restul suprafeței sitului și unde pentru asigurarea unui statut
de conservare favorabil al populației reproducătoare, sunt necesare
măsuri distincte de management.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Anas acuta cod NATURA 2000: A054

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria
naturală protejată
A.2



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

Localizarea
speciei
[geometrie]

148

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost
identificați în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca, pe lacurile de
acumulare Călimănești și Movileni, Balta Lozova și pe suprafața unei
orezării din vecinătatea sitului.

A.4

Mărimea

Pasaj: 20-35 indivizi

populaţiei speciei
în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor de concentrare din perioadele de pasaj, zone în care sunt
necesare măsuri speciale de conservare.

149

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Anas clypeata cod NATURA 2000: A056

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria
naturală protejată
A.2



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

Localizarea
speciei
[geometrie]

150

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost
identificați în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca, pe lacurile de
acumulare Călimănești și Movileni, Balta Lozova și pe suprafața unei
orezării din vecinătatea sitului.

A.4

Mărimea

Pasaj: 30-60 indivizi

populaţiei speciei
în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor de concentrare din perioadele de pasaj, zone în care sunt
necesare măsuri speciale de conservare.

151

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Anas crecca cod NATURA 2000: A052

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată

pentru odihnă şi/sau hrănire


A.2

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
Populație care iernează în aria naturală protejată

Localizarea
speciei
[geometrie]

152

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior în special pentru pasaj, rămânând în zona lacurilor și a
bălților până la înghețul acestora. Anas crecca poate și întâlnită în
întreg sezonul hiemal în ROSPA0071, însă semnalări mai frecvente
au fost realizate doar în aval de lacurile de acumulare Călimănești și
Movileni, în imediata vecinătate a acestora.

A.4

Mărimea

Pasaj: 1000-3000 indivizi

populaţiei speciei

Iernat: 100-500 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor de concentrare din perioadele de pasaj și a celor de iernat,
zone în care sunt necesare măsuri speciale de conservare.

153

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Anas penelope cod NATURA 2000: A050

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată

pentru odihnă şi/sau hrănire


A.2

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
Populație care iernează în aria naturală protejată

Localizarea
speciei
[geometrie]

154

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior în perioadele de pasaj și sezonul hiemal, pentru iernat. Până
la înghețul lacurilor și bălților, specia are o distribuție extinsă la
nivelul sitului, putând fi întâlnită pe lacurile și bălțile suprapuse, însă
după ce apele îngheață, cele mai multe semnalări au fost realizate în
aval de lacurile de acumulare Călimănești și Ciușlea, în imediata
vecinătate a acestora.

A.4

Mărimea

Pasaj: 200-300 indivizi

populaţiei speciei

Iernat: 100-150 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor de concentrare din perioadele de pasaj și iernat, zone în care
sunt necesare măsuri speciale de conservare.

155

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Anas platyrhynchos cod NATURA 2000: A053

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


A.2

Populație care iernează în aria naturală protejată

Localizarea
speciei
[geometrie]

156

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior în special pentru pasaj și iernat, însă sunt întâlnite și perechi
cuibăritoare. În perioadele de pasaj și iernat, este o specie larg
răpândită în lacurile și bălțile din sit dar și pe cursul râului Siret.
Anas platyrhynchos este întâlnită în întreg sezonul hiemal în
ROSPA0071, cu semnalări frecvente în toate regiunile acvatice
suprapuse.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 10-20 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 5000-10000 indivizi

în ROSPA0071

Iernat: 5000-10000 indivizi

Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Medie



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor de concentrare din perioadele de pasaj și a celor de iernat,
zone în care sunt necesare măsuri speciale de conservare.

157

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Anas querquedula cod NATURA 2000: A055

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]

158

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior pentru cuibărit și creștere a puilor dar și pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost
identificați cuibărind în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și lacul
Lozova, iar în perioadele de pasaj au fost observați și pe lacurile de
acumulare Călimănești și Movileni.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 3-5 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 50-100 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
punctelor de cuibărut și a zonelor de concentrare din perioadele de
pasaj, zone în care sunt necesare măsuri speciale de conservare.

159

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Anas strepera cod NATURA 2000: A051

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]

160

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior pentru cuibărit și creștere a puilor dar și pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost
identificați cuibărind în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și lacul
Lozova, iar în perioadele de pasaj au fost observați și pe lacurile de
acumulare Călimănești și Movileni.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 3-5 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 50-100 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
punctelor de cuibărit și a zonelor de concentrare din perioadele de
pasaj, zone în care sunt necesare măsuri speciale de conservare.

161

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Anser anser cod NATURA 2000: A043

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]

162

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior pentru cuibărit și creștere a puilor dar și pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost
identificați cuibărind în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și lacul
Lozova, iar în perioadele de pasaj au fost observați și pe lacurile de
acumulare Călimănești și Movileni.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 3-5 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 400-500 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
punctelor de cuibărit și a zonelor de concentrare din perioadele de
pasaj, zone în care sunt necesare măsuri speciale de conservare.

163

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Aythya ferina cod NATURA 2000: A059

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]

164

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior pentru cuibărit și creștere a puilor dar și pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost
identificați cuibărind în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și lacul
Lozova, iar în perioadele de pasaj au fost observați și pe lacurile de
acumulare Călimănești și Movileni.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 3-5 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 400-500 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
punctelor de cuibărit și a zonelor de concentrare din perioadele de
pasaj, zone în care sunt necesare măsuri speciale de conservare.

165

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Aythya fuligula cod NATURA 2000: A061

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



Populație care iernează în aria naturală protejată

naturală protejată
A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]

166

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior în sezonul hiemal, pentru iernat. Specia nu a fost semnalată
la cuibărit în aria naturală protejată. Până la înghețul lacurilor și
bălților, specia are o distribuție extinsă la nivelul sitului, putând fi
întâlnită pe lacurile și bălțile suprapuse, însă după ce apele îngheață,
cele mai multe semnalări au fost realizate zona podului rutier de la
Adjudul Vechi jud. Vrancea și în aval de lacurile de acumulare
Călimănești și Ciușlea, în imediata vecinătate a acestora.

A.4

Mărimea

Iernat: 10-20 indivizi

populaţiei speciei
în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor de concentrare din perioada de iernat, zone în care sunt
necesare măsuri speciale de conservare.

167

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Buteo buteo cod NATURA 2000: A087

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


A.2

Populație care iernează în aria naturală protejată

Localizarea
speciei
[geometrie]

168

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior în special pentru pasaj și iernat, însă sunt întâlnite și perechi
cuibăritoare. În perioadele de pasaj și iernat, este o specie larg
răspândită în sit, cu semnalări frecvente în zonele terestre deschise
precum terenuri arabile și pășuni.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 4-6 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 100-500 indivizi

în ROSPA0071

Iernat: 50-100 indivizi

Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Medie



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor folosite pentru cuibărit, pasaj și a celor de iernat, zone în care
sunt necesare măsuri speciale de conservare.

169

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Chlidonias leucopterus cod NATURA 2000: A198

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]

170

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior în special pentru pasaj și iernat, însă sunt întâlnite și perechi
cuibăritoare în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca. În perioadele de
pasaj, specia poate utiliza pentru odihnă/hrană diferite suprafețe din
sit, însă o prezență constantă nu s-a observat decât în Rezervația
Naturală Balta Tălăbasca și lacul Lozova.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 2-3 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 10-50 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor folosite pentru cuibărit și odihnă/hrană în perioadele de
pasaj, zone în care sunt necesare măsuri speciale de conservare.

171

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Cygnus olor cod NATURA 2000: A036

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


A.2

Populație care iernează în aria naturală protejată

Localizarea
speciei
[geometrie]

172

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior pentru cuibărit și creștere a puilor, hrană și odihnă în
perioadele de pasaj și iernat. În perioadele de cuibărit, distribuția
speciei este una mai restrânsă la nivelul sitului, însă în cele de pasaj
și iernat, este o specie larg răspândită în sit, cu semnalări frecvente pe
cursul râului Siret și a lacurilor și bălților până la înghețul acestora.
În aval de barajul de la Movileni jud. Galați, într-o baltă formată din
infiltrații de la lacul de acumulare, este prezentă o concentrare a
indivizilor în special în sezonul hiemal.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 20-30 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 300-500 indivizi

în ROSPA0071

Iernat: 100-200 indivizi

Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor folosite pentru cuibărit, pasaj și a celor de iernat, zone în care
sunt necesare măsuri speciale de conservare.

173

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Falco tinnunculus cod NATURA 2000: A096

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


A.2

Populație care iernează în aria naturală protejată

Localizarea
speciei
[geometrie]

174

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior pentru cuibărit și creștere a puilor și pentru hrană și odihnă în
perioadele de pasaj și iernat. Este o specie larg răspândită în sit, cu
semnalări frecvente în zonele terestre deschise precum terenuri
arabile și pășuni.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 10-20 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 50-100 indivizi

în ROSPA0071

Iernat: 50-100 indivizi

Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Medie



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor folosite pentru cuibărit, pasaj și a celor de iernat, zone în care
sunt necesare măsuri speciale de conservare.

175

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Fulica atra cod NATURA 2000: A125

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


A.2

Populație care iernează în aria naturală protejată

Localizarea
speciei
[geometrie]

176

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior pentru cuibărit și creștere a puilor, hrană și odihnă în
perioadele de pasaj și iernat. În perioadele de cuibărit, distribuția
speciei este una mai restrânsă la nivelul sitului, însă în cele de pasaj
și iernat, este o specie larg răspândită în sit, cu semnalări frecvente pe
cursul râului Siret și a lacurilor și bălților până la înghețul acestora.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 30-50 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 2500-3000 indivizi

în ROSPA0071

Iernat: 300-500 indivizi

Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor folosite pentru cuibărit, pasaj și a celor de iernat, zone în care
sunt necesare măsuri speciale de conservare.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Larus cachinnans cod NATURA 2000: A459

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


A.2

Populație care iernează în aria naturală protejată

Localizarea
speciei
[geometrie]
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A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior pentru cuibărit și creștere a puilor, hrană și odihnă în
perioadele de pasaj și iernat. În perioadele de cuibărit, distribuția
speciei este una mai restrânsă la nivelul sitului, însă în cele de pasaj
și iernat, este o specie larg răspândită în sit, cu semnalări frecvente pe
cursul râului Siret și a lacurilor și bălților până la înghețul acestora.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 20-25 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 300-500 indivizi

în ROSPA0071

Iernat: 50-100 indivizi

Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor folosite pentru cuibărit, pasaj și a celor de iernat, zone în care
sunt necesare măsuri speciale de conservare.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Limosa limosa cod NATURA 2000: A156

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria
naturală protejată
A.2



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

Localizarea
speciei
[geometrie]
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A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost
identificați în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca, pârâul Călmățui
și pârâul Gerului. Cea mai mare concentrare de indivizi a fost
identificată în apropierea localităților Cotu Lung și Voinești jud.
Brăila, în imediata vecinătate a ariei naturale protejate, pe suprafața
unei orezării.

A.4

Mărimea

Pasaj: 500-1000 indivizi

populaţiei speciei
în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor de concentrare din perioadele de pasaj, zone în care este
necesară aplicarea unor măsuri speciale de management.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Merops apiaster cod NATURA 2000: A230

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]
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A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior pentru cuibărit și pentru pasaj. Indivizi din această specie au
fost identificați cubărind în special în lungul râului Siret, conformația
malurilor oferind o favorabilitate ridicată pentru instalarea cuiburilor
de către Merops apiaster.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 300-500 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 1000-5000 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Moderată



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor de concentrare din perioadele de cuibărit și pasaj, zone în
care este necesară aplicarea unor măsuri speciale de management.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Phalacrocorax carbo cod NATURA 2000: A017

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată

pentru odihnă şi/sau hrănire


A.2

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
Populație care iernează în aria naturală protejată

Localizarea
speciei
[geometrie]
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A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior pentru hrană și odihnă în perioadele de pasaj și iernat. Nu s-a
observat o concentrare a infivizilor în anumite zone, exemplare din
această specie fiind întâlnite constant pe tot cursul râului Siret.

A.4

Mărimea

Pasaj: 500-1000 indivizi

populaţiei speciei

Iernat: 100-500 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor de concentrare din perioadele de pasaj și iernat, zone în care
este necesară aplicarea unor măsuri speciale de management.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Podiceps cristatus cod NATURA 2000: A005

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]
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A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior pentru cuibărit și pentru pasaj. Indivizi din această specie au
fost identificați cubărind în diverse lacuri și bălți din sit, un număr
mai mare de perechi cuibărind în Rezervația Naturală Balta
Tălăbasca și în Lacul Lozova. Perechi cuibăritoare au mai fost
identificate în vecinătatea localităților Pufești, Pădureni și Doaga jud.
Vrancea, și Nămoloasa și Braniștea jud. Galați

A.4

Mărimea

Cuibărit: 30-50 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 300-500 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor de concentrare din perioadele de cuibărit și pasaj, zone în
care este necesară aplicarea unor măsuri speciale de management.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Tadorna tadorna cod NATURA 2000: A048

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria
naturală protejată
A.2



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

Localizarea
speciei
[geometrie]
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A.3

Localizarea

Tadorna tadorna nu a fost identificată cuibărind în ROSPA0071

speciei [descriere]

Lunca Siretului Inferior, specia folosește aria naturală protejată
pentru hrană și odihnă în perioadele de pasaj. Indivizi din această
specie au fost identificați în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca și în
Lacul Lozova.

A.4

Mărimea

Pasaj: 5-20 indivizi

populaţiei speciei
în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor de concentrare din perioadele de pasaj. Pentu asigurarea unei
favorabilități ridicate a habitatelor existente în sit pentru specia
Tadorna tadorna sunt necesare măsuri distincte de management.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Tringa erythropus cod NATURA 2000: A161

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria
naturală protejată
A.2



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

Localizarea
speciei
[geometrie]

190

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost
identificați în diferite locații din sit, însă nu s-a observat o utilizare
constantă (în ani diferiți) a unor zone, fiind observată atât pe cursul
râului Siret cât și în lacurile suprapuse ariei naturale protejate.

A.4

Mărimea

Pasaj: 100 -150 indivizi

populaţiei speciei
în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
acesteia în punctele în care a fost identificată. În perioadele de pasaj
distribuția speciei este extinsă la nivelul ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior, însă cu semnalări izolate, specia nu prezintă un caracter
stabil în utilizarea unor anumite suprafețe.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Tringa totanus cod NATURA 2000: A162

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria
naturală protejată
A.2



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

Localizarea
speciei
[geometrie]
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A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior în perioadele de pasaj. Indivizi din această specie au fost
identificați în diferite locații din sit, însă s-a observat o utilizare
constantă doar a zonei nordice a sitului, pe râul Trotuș și în amonte
de vărsarea acestuia pe râul Siret, precum și în Rezervația Naturală
Balta Tălăbasca. Deși specia a fost semnalată și în ate locații din sit,
nu s-a observat o utilizare constantă a acelor suprafețe.

A.4

Mărimea

Pasaj: 10-50 indivizi

populaţiei speciei
în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
acesteia în zonele în care a fost identificată, cu o ilustrare a
suprafețelor unde a fost semnalată o utilizare frecventă de către
Tringa totanus. În perioadele de pasaj distribuția speciei este extinsă
la nivelul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, însă cu semnalări
izolate, specia nu prezintă un caracter stabil în utilizarea altor
suprafețe.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Vanellus vanellus cod NATURA 2000: A142

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.2

Localizarea
speciei
[geometrie]

194

A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior pentru cuibărit și pentru pasaj. Indivizi din această specie au
fost identificați cubărind în diverse locații din sit în apropierea
lacurilor și a bălților sau pe prunduri/renii pe cursul râului Siret.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 30-40 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 500-700 indivizi

în ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor de concentrare din perioadele de cuibărit și pasaj, zone în
care este necesară aplicarea unor măsuri speciale de management.
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Cod

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Larus ridibundus cod NATURA 2000: A179

A.2

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


A.2

Populație care iernează în aria naturală protejată

Localizarea
speciei
[geometrie]
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A.3

Localizarea

Specia folosește aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului

speciei [descriere]

Inferior pentru cuibărit și creștere a puilor, hrană și odihnă în
perioadele de pasaj și iernat. Indivizi din această specie au fost
identificați cubărind în diverse locații din sit pe prunduri/renii pe
cursul râului Siret și în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca.

A.4

Mărimea

Cuibărit: 30-50 perechi

populaţiei speciei

Pasaj: 1000-5000 indivizi

în ROSPA0071

Iernat: 200-300 indivizi

Lunca Siretului
Inferior
A.5.

A.6.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei în ROSPA0071

referitoare la

Lunca Siretului Inferior:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Clasa densităţii



Scăzută



Informaţii publice

speciei
A.7.

Confidenţialitate

A.8.

Alte detalii

Distribuția speciei a fost reprezentată grafic ilustrând localizarea
zonelor de concentrare din perioadele de cuibărit, zone în care este
necesară aplicarea unor măsuri speciale de management.
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2.3.4. SPECII DE NEVERTEBRATE ÎN BAZA CĂRORA FOST DECLARATĂ ARIA
NATURALĂ PROTEJATĂ
Erannis ankeraria
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod specie

Cod NATURA 2000: 4033

2

Denumirea

Erannis ankeraria, Staudinger 1861

ştiințifică
3

Denumirea

-

populară
4

Statutul de

Date deficitare

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Este o specie dimorfică, masculii având o anvergură a aripilor de 3538mm, în timp ce femelele sunt brachyptere.
Specia preferă habitatele de silvostepă, pante uscate, de regulă pe
soluri calcaroase, cu toate că date recente au arătat că această specie
apare şi pe substrate magmatice.
Deşi în unele documentaţii (Brînzan, T., 2013: Catalogul habitatelor,
speciilor şi siturilor Natura 2000 în România, Fundaţia Centrul
Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, Bucureşti: Exclus Prod), sau a
unor instrumente de gestiune (Plan de management al sitului de
importanţă comunitară ROSCI0134 – Pădurea Balta – Munteni),
specia apare ca având o perioadă de zbor (prezenţă imago) între
octombrie şi decembrie, este foarte important de ştiut că această
specie apare foarte devreme primăvara, începând cu luna februarie şi
până la începutul lunii aprilie. Cunoaşterea cu exactitate a perioadei
de zbor a speciilor de fluturi este foarte importantă, întregul program
de monitorizare trebuind a se suprapune cu această perioadă.
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Este o specie care nu prea este atrasă de surse luminoase, cele mai
bune rezultate fiind obţinute prin utilizarea de feromoni
stereochimici general utilizaţi pentru specii ale genului Erannis.

6

Perioade critice

Factorii de declin ai acestei specii nu sunt bine individualizaţi. Una din
cauzele diminuării drastice a populaţiilor se pare că ar fi asociată
instalării succesiunilor de vegetaţie induse de influenţele antropice şi
afectarea ireversibilă a habitatelor de tip silvostepic. Specia este destul
de strict legată de comunităţile de cvercinee, fiind descrisă din
asociaţiile: Querco-Castanetum sativae, Seslerio autumnalis –
Quercetum petraeae, Molinio-Quercetum pubescentis, Potentillo
albae – Querceto pubescentins, Querco-Carpinetum orientalis,
Ostryo-Quercetum pubescentis.

7

Cerinţe de habitat

Preferă pădurile deschise, de tipul silvostepelor, lizierele sau pantele
foarte însorite, de regulă din zone carstice.

8

Arealul speciei

Arealul speciei Erannis ankeraria la nivel european
9

Distribuţia în

În România specia Erannis ankeraria se întâlneşte izolat, în sud-estul

România

ţării fiind semnalată în următoarele arii protejate: Dumbrăveni-Valea
Urluia-Lacul Vederoasa; Dunele de nisip de la Hanul Conachi;
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Pădurea Balta-Munteni; Pădurea Gârboavele; Pădurea Hagieni-Cotul
Văii; Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac.
10

Populaţia naţională

Nu există date privind populaţia naţională

11

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind populaţia
naţională
12

Fotografii

Erannis ankeraria

Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

11.

Specia

4033 Erannis ankeraria

12.

Informaţii specifice

Specia necesită habitate cu păduri de stejar alb şi silvostepe.

speciei

Specia se hrăneşte pe gorun (Quercus petraea), stejar pufos
(Quercus pubescens), populaţiile sudice din Grecia, hrănindu-se şi
cu alte specii de cvercinee (Quercus coccifera).

13.

14.

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Specie absentă

Distribuţia speciei

Specia nu este prezentă datorită lipsei habitatelor favorabile

[interpretare]

dezvoltării.
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Pe perioada lunilor în care specia este activă (martie-aprilie), în
nici unul din punctele investigate, puncte ce se apropie cel mai
mult de exigenţele ecologice ale speciei (cvercete, zone apropiate
ca facies de silvostepe, etc.), cum ar fi: Pădurea Neagră,
Nămoloasa, Burcioaia, Bilieşti, specia nu a putut fi regăsită.
Analiza calităţii habitatelor este în măsură a indica o absenţa a
habitatelor cu potenţial favorabil pentru această specie, astfel încât
prezenţa speciei Erannis ankeraria de la nivelul zonei ROSCI0162
Lunca Siretului Inferior, respectiv ROSCI0072 Dunele de nisip de
la Hanul Conachi, este justificată.
15.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
Statutul de prezenţă

specie absentă (datorită absenţei habitatelor cu potenţial favorabil

[spaţial]

pentru această specie)

Statutul de prezenţă

în concordanţă cu informaţiile prezentate la subpunctul 6, statutul de

[management]

prezenţă nu poate fi estimat

18.

Abundenţă

prezenţă incertă

19.

Perioada de

mai 2013 – septembrie 2014

16.

17.

colectare a datelor
din teren
20.

Alte informaţii

MIHOCI, I., FRANJEVIC, M. (2011): Rare and threatened

privind sursele de

Geometrid Moth Erannis ankeraria in Croatia: Historical

informaţii

review,

data

analysis

&

perspectives,

Priopcenjea: 7-8, CXXXV:; 353-360
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Pprethodno

Cerambyx cerdo
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie

Cod NATURA 2000: 1088

2

Denumirea

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758

ştiințifică
3

Denumirea

Croitorul mare al stejarului

populară
4

Statutul de

Vulnerabilă

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Este o specie forestieră, întâlnită în mod exclusiv în pădurile de
cvercinee bătrâne, alături de rădaşcă, mai rar în silvostepe, la liviere,
la marginea poienilor şi pe poteci, căutând trunchiuri însorite.
Ciclul evolutiv al lui Cerambyx cerdo durează cel puţin 3 ani, dar
uneori se poate prelungi până la 5 ani. Femela depune câte 2-3 ouă în
crăpăturile sau rănile scoarţei. Larva apare după circa 2 săptămâni,
iniţial se hrăneşte cu scoarţa, iar mai apoi pătrunde în lemnul
copacului. Larvele acestei specii se dezvoltă în lemnul de stejar,
precum şi în alţi arbori, cum ar fi fag, ulm, castan, frasin. Adulţii sunt
insecte crepusculare şi nocturne, fiind întâlniţi din mai până în
septembrie.
Ziua, adulţii se ascund în coronamentul arborilor, în scorburi, etc.
Arborii cu ramurile groase, uscate au o semnificaţie etologică aparte,
atragând femelele ce aşteaptă să fie vizitate de masculi pentru acuplare
sau se pregătesc a depune ouă.
Alături de alte specii de coleoptere sapro-xylofage, cum ar fi Liocola
lugubris, prezenţa Croitorului mare al stejarului indică o mare
stabilitate ecologică a biomurilor forestiere (asigurându-se astfel
spectrul de servicii-tampon asociate), o diversitate înaltă şi o
productivitate biologică deosebită, elemente ce asigură un flux
constant de resurse ce pot fi utilizate durabil.
202

Biologia Croitorului mare al stejarului a condus la calificarea acestuia
în rândul aşa numiţilor „ingineri” ai mediului, transformând puternic
condiţiile de habitat şi creând sisteme de microhabitate ce deschid căi
de utilizare pentru o multitudine de alte specii, având aşadar o
contribuţie hotărâtoare în creşterea indicilor de biodiversitate. Studiile
ştiinţifice au arătat că exemplarele de arbori colonizate de specia
Cerambyx cerdo deţin un ansamblu de specii cu mult mai divers decât
exemplare de arbori similare ca habitus, însă ne-colonizate de
Croitorul mare al stejarului.
6

Perioade critice

Specia este în declin în Europa mai ales datorită dispariţiei habitatelor
naturale şi seminaturale, şi anume a lemnului mort sau doborât, desori
înlăturat din motive de siguranţă sau din cauza practicilor standard de
management îndreptate către păstrarea sănătăţii pădurilor. Lipsa
arborilor bătrâni şi a celor doborâţi, precum şi a continuităţii pădurii
(specia zboară doar pe distanţe scurte) duce la declinul populaţional.
Proliferarea speciilor exotice şi a speciilor iubitoare de umbră în
apropierea habitatelor ocupate de Cerambyx cerdo, sunt în măsură a
conduce la o alterare a calităţii habitatului acestei specii. Mai mult, în
unele cazuri, inclusiv în România, specia este considerată dăunător al
pădurii, astfel că sa iau unele măsuri forestiere drastice (împotriva
larvelor care distrug lemnul bătrân şi împotriva adulţilor, făcându-se
apel la insecticide extrem de agresive).
Pentru stadiul de imago perioada critică este cuprinsă între lunile
iunie-iulie când are loc reproducerea

7

Cerinţe de habitat

Specie stenotopă, xilodetriticolă, lignicolă, xilofagă, saproxilică
preferă pădurile bătrâne cu esenţe foioase, în special cele de
cvercinee, uneori poate fi întâlnit şi în parcuri. Adulţii sunt nocturni
şi crepusculari, ziua se ascund în coronamentul arborilor, în scorburi
etc. Zborul are loc în lunile mai-august. Arborii cu ramurile uscate
au o semnificaţie etologică-atrg femelele.
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8

Arealul speciei

Arealul speciei Cerambyx cerdo la nivel european
9

Distribuţia în

În România specia Cerambyx cerdo se află în declin populaţional,

România

supravieţuind în “insule” mai mult sau mai puţin izolate, cuprinse în
arealul iniţial.

10

Populaţia naţională

Nu există date privind populaţia naţională

11

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind populaţia
naţională
12

Fotografii

Cerambyx cerdo
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Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia
2. Informaţii specifice
speciei

1088 Cerambyx cerdo
Este o specie ce se poate deplasa pe distanţe relativ mari, având o
bună capacitate de zbor, însă evită de regulă a-şi lua zborul, pentru
a evita prădătorii. Este o specie ce rămâne activă pe crepuscul, când
efectuează şi deplasările în zbor în înaltul coronamentelor, în
căutarea ramurilor groase, uscate. Ocazional, adulţii sunt atraşi de
sursele luminoase.

3. Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Cartograma de răspândire a speciei Cerambyx cerdo
4. Distribuţia speciei
[interpretare]

Specia este reprezentată izolat pe teritoriul sitului ca și consecință a
prezenței restrânse a habitatelor favorabile.
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Dată fiind lipsa unor date certe, care să ateste prezenţa unei populaţii
semnificative la nivelul sitului, precum şi lipsa arboretelor
compacte, seculare de cvercinee, sau modesta prezenţă a
exemplarelor izolate, seculare de cvercinee, propunem menţinerea
atributului „C”.
5. Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
6. Statutul de prezenţă

izolată

[spaţial]
7. Statutul de prezenţă

nativă

[management]
8. Abundenţă

prezenţă certă
30-70 indivizi

9. Perioada de

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
10.Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

BENSETTITI, F., GAUDILLAT, V. & COLAB. (): Cahiers d’habitats
Natura 2000, T. 1-7, La documentation Francaise
NEW, T., R. (2010): Beetles in Conservation, Willey-Blackwell
Ed.
SAMWAYS, M., J. (2005): Insect Diversity Conservation,
Cambridge Univ. Press.
SAMWAYS, M., J., MCGEOCH, M., A., NEW, T., R. (2010): Insect
Conservation – A handbook of approaches and methods, Oxford
Univ. Press.
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Lucanus cervus
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie

Cod NATURA 2000: 1083

2

Denumirea

Lucanus cervus, Linnaeus 1758

ştiințifică
3

Denumirea

Rădaşcă

populară
4

Statutul de

Risc redus

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Specia trăieşte în păduri bătrâne de foioase, în special în pădurile de
stejar, dar poate fi întâlnită şi în zonele de stepă sau silvostepă. De
asemenea, poate fi întâlnită în parcuri şi grădini, zone urbane unde
apre lemn mort. Lucanus cervus este o specie crepusculară, iar
masculii adulţi pot fi observaţi din luna mai până în luna august în
căutarea femelelor, mai ales în serile calde de vară, când zboară spre
lumină. Adulţii trăiesc doar câteva săptămâni, perioadă în care are loc
împerecherea.
Asemenea multor altor specii de insecte, populaţiile sunt formate din
mai multe metapopulaţii. Astfel, fiecare populaţie din cadrul
metapopulaţiilor va fi diferită ca vârstă, caracteristici genetice,
capacitate de adapatare la factori biotici şi abiotici, deci fiecare dintre
acestea va prezenta un risc diferit la extincţie şi va avea un răspuns
diferit la efectele presiunii antropice.
Această specie a fost introdusă în anexele actelor normative privind
protecţia mediului datorită scăderii efectivelor populaţiei, precum şi
datorită pierderii habitatului preferat, fiind în plus o specie
bioindicatoare deosebit de valoroasă, în măsură a semnala prezenţa
arboretelor bătrâne. În cadrul proceselor de curăţare a pădurilor prin
înlăturarea materialului lemnos mort sau îmbătrânit, este necesar ca
aceste măsuri să fie reconsiderate ţinându-se cont de faptul că astfel
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se înlătură habitatul multor insecte xylofage. Este necesară de
asemenea protejarea şi conservarea biotopurilor caracteristice –
păduri seculare de stejar, precum şi protejarea arborilor bătrâni din
pădurile de foioase.
6

Perioade critice

Întrucât durata de dezvoltare a stadiului larvar în şi sub lemnele
putrede durează în medie 5 ani, orice extragere/relocare frecventă
(mai ales anuală) şi cvasitotală a lemnului mort (în special a
trunchiurilor mari, aflate în stadiile 2-6 de descompunere) din păduri
constituie principalul factor de risc în dispariţia populaţiilor. Tăierile
masive (în special ale stejarilor bătrâni şi scorburoşi) conduc la
fragmentarea habitatului, izolarea şi în cele din urma la extincţia
populaţiilor.
Spârşitul lunii mai până spre mijlocul lunii iulie, reprezentând
perioada de zbor şi acuplare.

7

Cerinţe de habitat

8

Arealul speciei

Este o specie caracteristică pădurilor seculare de stejar.

Arealul speciei Lucanus cervus la nivel european
9

Distribuţia în

În România specia Lucanus cervus se întâlneşte pe tot cuprinsul ţării,

România

în pădurile bătrâne de foioase, preferându-le în special pe cele de
cvercinee.

10

Populaţia naţională

Nu există date privind populaţia naţională
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11

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind populaţia
naţională
12

Fotografii

Lucanus cervus - Rădaşca

Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

1083 Lucanus cervus

2.

Informaţii specifice

Specia necesită habitate cu cvercinee bătrâne necesare pentru

speciei

reproducere.
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3.

Distribuţia speciei
[hartă]

4.

Distribuţia speciei

La nivelul Luncii Siretului Inferior se estimează o populaţie de mii

[interpretare]

de indivizi, dată fiind extinderea şi calitatea arboretelor de cvercinee
precum şi densităţile populaţionale raportate la unitatea de suprafaţă
(ha).
Date fiind informaţiile existente, propunem înlocuirea (parţială a)
atributelor alocate speciei în cadrul Formularului standard al sitului
Natura 2000 Lunca Siretului Inferior:
Zonele de favorabilitate pentru conservarea speciei se regăsesc în
pâlcurile forestiere ce păstrează un facies apropiat de cel natural,
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cum aşa este cazul Pădurii Negre, Pădurii Nămoloasa, Pădurii
Merişor şi a Pădurii Corbu Vechi.
5.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
6.

Statutul de prezenţă

izolată

[spaţial]
7.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
8.

Abundenţă

prezenţă certă
100-500 indivizi

9.

Perioada de

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
10.

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

BENSETTITI, F., GAUDILLAT, V. & COLAB. (): Cahiers d’habitats
Natura 2000, T. 1-7, La documentation Francaise
NEW, T., R. (2010): Beetles in Conservation, Willey-Blackwell Ed.
SAMWAYS, M., J. (2005): Insect Diversity Conservation,
Cambridge Univ. Press.
SAMWAYS, M., J., MCGEOCH, M., A., NEW, T., R. (2010): Insect
Conservation – A handbook of approaches and methods, Oxford
Univ. Press.

211

Vertigo angustior
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie

Cod NATURA 2000: 1014

2

Denumirea

Vertigo angustior Jeffreys, 1830

ştiințifică
3

Denumirea

Melc spiralat cu gură îngustă

populară
4

Statutul de

Neevaluat

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Această specie, ajunge până la o dimensiune de 3 mm, fiind de regulă
întâlniţi indivizi în jurul dimensiunii de 2 mm, durata medie de viaţă
fiiind de 18 luni. Cochilia este de culoare maroniu-gălbuie, cu spirele
orientate

spre

stânga

(specie

sinistrogiră),

denticulaţia

din

proximitatea deschizăturii operculare fiind uşor de observat.
Specia preferă zonele cu exces de umiditate, de unde lipsesc speciile
lemnoase, arbustive sau o vegetaţie excesiv de luxuriantă, la nivelul
cărora se menţin însă zone de băltire şi de umbrire moderată de către
specii ierboase de talie medie. Un mozaic de microhabitate la nivelul
cărora se regăsesc bălţi de mici dimensiuni reprezintă habitatul
preferat al acestei specii. Deşi este asociată zonelor umede, specia nu
tolerează nivele de inundare prelungite sau cu ape foarte mari.
Specia se regăseşte într-o varietate mare de tipuri de habitate, cum ar
fi: pajişti cu exces de umiditate, estuare, în mlaştini costiere, zone
microdepresionare unde se acumulează apa şi apar zone de
(micro)băltire, doline, preferând în mod particular substratele
calcaroase şi evitând mlaştinile acidofile cu Sphagnum sp.; multe din
astfel de habitate întrunesc condiţiile de definire ca habitate ce
beneficiază de un statut de conservare.
Pe perioadele de uscăciune, acest melc se retrage în sol, devenind
absentă pe timpul verii de la nivelul majorităţii zonelor de unde
212

aceasta apare de regulă. Un astfel de comportament reprezintă o
adaptare extrem de valoroasă, existând o sincronizare cu speciile ce
păşunează aceste zone. Astfel există o relaţie mutuală de coexistenţă:
melcul utilizează pajiştile şi zonele umede cu vegetaţie scundă,
faciesurile fiind întreţinute prin păşunare pe timpul verii. Cu toate
acestea specia devine sensibilă la suprapăşunare, terenul suferind de
pe urma tasării, iar faciesurile de vegetaţie suferind distorsiuni
profunde.
Perioada scurtă de viaţă impune păstrarea ciclurilor reproductive de la
an la an, inducerea unei categorii de impact ce afectează
(micro)habitatele fiind în măsură a duce la dispariţia speciei din
peticele de habitate unde aceasta apare.
6

Perioade critice

Factorii de declin ai acestei specii nu sunt bine individualizaţi. Una
din cauzele diminuării drastice a populaţiilor se pare că ar fi asociată
instalării succesiunilor de vegetaţie induse de iinfluenţele antropice.
Specia este destul de strict asociată comunităţilor de Iris/Carex, care
în cazul distorsiunii ca urmare a umbririi de către specii invazive (în
special Phalaris arundinacea) suferă modificări profunde, nişa
ecologică a speciei fiind înlăturată.

7

Cerinţe de habitat

Zone de (micro)habitate din jurul bălţilor, a zonelor de revărsare a
râurilor, etc., apărând adeseori în zona benzii de ecoton din jurul
cursurilor de ape sau a pajiştilor inundate periodic, cu vegetaţie nu
foarte luxuriantă. Nişa spaţială a speciei comportă două componente:
o componentă de microhabitate umede şi o componentă de habitate
mai uscate, pe care le utilizează periodic în funcţie de condiţiile
meteo-climatice: pe perioadele de revărsări, când habitatele umede
sunt acoperite de apă, utilizează habitatele de regulă uscate ce devin
în ac este perioade umede, iar în perioadele de uscăciune se retrage
spre zonele mai umede unde regăseşte condiţii favorabile. Coexistenţa
acestor două categorii de habitate la nivelul aceleiaşi zone este relativ
rară, fapt ce conduce la o distribuţie foarte localizată a speciei. Specia
lipseşte din zonele unde condiţiile de habitat sunt întrunite parţial,
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apărând doar acolo unde există astfel de mozaicuri de microhabitate
ce în plus îşi menţin perenitatea pe perioade foarte lungi.
8

Arealul speciei

Arealul speciei Vertigo angustior la nivel european
9

Distribuţia în

În România specia Vertigo angustior se întâlneşte îzolat în zone de

România

(micro)habitate din jurul bălţilor, a zonelor de revărsare a râurilor,
etc., apărând adeseori în zona benzii de ecoton din jurul cursurilor de
ape sau a pajiştilor inundate periodic, cu vegetaţie nu foarte
luxuriantă.
Datorită exigenţelor ecologice particulare, specia apare în populaţii
uneori extrem de restrânse, limitate la suprafeţe ce ocupă câteva zeci
de metri pătraţi.

10

Populaţia naţională

Nu există date privind populaţia naţională

11

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind populaţia
naţională
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12

Fotografii

Vertigo angustior – Melc spiralat cu gura îngustă

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

Specia

1014 Vertigo angustior

1.

Informaţii specifice

Nişa spaţială a speciei comportă două componente: o componentă de

speciei

microhabitate umede şi o componentă de habitate mai uscate, pe care
le utilizează periodic în funcţie de condiţiile meteo-climatice: pe
perioadele de revărsări, când habitatele umede sunt acoperite de apă,
utilizează habitatele de regulă uscate ce devin în ac este perioade
umede, iar în perioadele de uscăciune se retrage spre zonele mai
umede unde regăseşte condiţii favorabile. Coexistenţa acestor două
categorii de habitate la nivelul aceleiaşi zone este relativ rară, fapt ce
conduce la o distribuţie foarte localizată a speciei. Specia lipseşte din
zonele unde condiţiile de habitat sunt întrunite parţial, apărând doar
acolo unde există astfel de mozaicuri de microhabitate ce în plus îşi
menţin perenitatea pe perioade foarte lungi.
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2.

Distribuţia speciei
[hartă]

3.

4.

Distribuţia speciei

Specia a fost identificată la nivelul ROSCI0162 Lunca Siretului

[interpretare]

Inferior.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
5.

Statutul de prezenţă

izolată

[spaţial]
6.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
7.

Abundenţă

216

8.

Perioada de

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
9.

Alte informaţii

HURFORD, C., SCHNEIDER, M. (2006): Monitoring Nature

privind sursele de

Conservation in Cultural Habitats: A Practical Guide and

informaţii

Case Studies, Springer Eds.
MOORKENS, E., A., KILLEEN, I., J. (2011): Monitoring and Condition
Assessment of Populations of Vertigo geyeri, V. angustior and
V. moulinsiana in Ireland, Irish Wildlife Manuals, No. 55
VAVROVA, L., HORSAK, M., STEFFEK, J., CEJKA, T. (2009): Ecology,
distribution and conservation of Vertigo species of European
importance in Slovakia, Journ. Conch. 40(1): 1-12
* * * Second Report by the UK under art. 17 onn the implementation
of Directive from Jan. 2001 to Dec. 2006 – Conservation status
of Vertigo angustior – narrow-mouthed whorl snail
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2.3.5. SPECII DE REPTILE ȘI AMFIBIENI ÎN BAZA CĂRORA FOST DECLARATĂ
ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ
Emys orbicularis
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie

Cod NATURA 2000: 1220

2

Denumirea

Emys orbicularis, L., 1758

ştiințifică
3

Denumirea

Ţestoasă de baltă

populară
4

Statutul de

Vulnerabilă

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Trăieşte în diverse habitate umede dulcicole: lacuri, bălţi, diverse ape
stătătoare şi lin curgătoare, de la nivelul mării până la cel al dealurilor
înalte, precum şi în Delta şi Lunca Dunării şi complexul lagunar
Razim-Sinoe (unde tolerează şi ape uşor salmastre). În fauna ţării este
destul de comună, înoată şi se scufundă foarte bine.
Emys orbicularis are un rol important în lanțul trofic a habitatelor de
apă dulce. Prădează viermi, insecte, broaște, și pești, și sunt la rândul
lor prădate de alte reptile, pești, păsări de pradă, și mamifere mari.
Reproducere: Ţestoasele deseori migrează, masculii caută partenerele
chiar părăsind apa şi încercând în alte corpuri de apă din apropiere,
iar femelele părăsesc apa pentru a depune ponta.
Femela depune, prin mai-iunie, 4-16 ouă de mărimea oului de
porumbel, mai mult sau mai puţin cilindrice. În regiunile inundabile
ale Deltei Dunării, se urcă uneori în sălcii şi depunde ouăle în
pământul afânat din scorburi, dar în mod obişnuit pe mal, nu departe
de luciul apei. Femele sapă cu ajutorul cozii rigide, și depune ponta
la o adâncime de aproximativ 5 cm. Masculii nu investesc energie în
grija parentală.
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Clocirea durează, în funcţie de temperatura solului, 3-5 luni, puii apar,
cel mai adesea, în primăvara anului următor, spărgând coaja cu
ajutorul unui dinte de eclozare de natură cornoasă, situate pe
maxilarul superior.
Ating maturitatea sexuală la vârsta de 5-6 ani.
Iernează pe fundul apelor odată cu sfârşitul toamnei şi până la
începutul lunii aprilie.
Comunicare: În perioada de reproducere emit un țiuit scurt. Alte
sunete posibile sunt fluierături, gemete, țârâituri care adesea sunt
folosite în situații de stres.
Hrănire: Atacă și capturează prada cu o mișcare laterală a capului, pe
urmă rupe prada în bucâți cu ajutorul ghearelor ascuțite a membrelor
anterioare.
6

Perioade critice

Specia este extrem de expusă la prădare, mortalitate accidentală,
colectare, fiind sensibilă la modificarea şi degradarea habitatelor,
disturbare naturală şi impact antropic curent. Un alt factor de risc este
introducerea specilor exotice.

7

Cerinţe de habitat

Un habitat propice ţestoaselor îl reprezintă zonele izolate (cu impact
antropic redus), microhabitate semiacvatice (preferă un nivel de apă
sub 1 m) cu stufăriş, mlăştinoase, dar în acelaşi timp deschise, pentru
o termoreglare reuşită.

8

Arealul speciei

Arealul speciei Emys orbicularis la nivel european
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9

Distribuţia în

Ţestoasa de apă europeană, Emys orbicularis este singura ţestoasă de

România

apă indigenă din România. În lipsa unei inventarieri la nivel naţional
- atât în trecut cât şi în prezent - nu există date concrete asupra ratei
de declin al ţestoasei de apă în România, însă este sigur că fenomenul
continuă şi azi.

10

Populaţia naţională

Conform Cărţii Roşii a Vertebratelor în România, efectivul probabil
este de zeci de mii de indivizi.

11

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor

privind populaţia

obţinute prin măsurători parţiale

naţională
12

Fotografii

Emys orbicularis –Ţestoasă de baltă

Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

1220 Emys orbicularis

2.

Informaţii specifice

Un habitat propice ţestoaselor îl reprezintă zonele izolate (cu impact

speciei

antropic redus), microhabitate semiacvatice (preferă un nivel de apă
sub 1 m) cu stufăriş, mlăştinoase, dar în acelaşi timp deschise, pentru
o termoreglare reuşită.
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Distribuţia speciei
[hartă]

3.

Distribuţia speciei

Prezența izolată a speciei este datorată numărului mic de habitate

[interpretare]

favorabile la nivelul întregii suprafețe a sitului, acesta preferând ape
lin curgătoare cu o adâncime maximă de 1-1,5 m.
Specia este extrem de expusă la prădare, mortalitate accidentală,
colectare, fiind sensibilă la modificarea şi degradarea habitatelor,
disturbare naturală şi impact antropic curent. Un alt factor de risc
este introducerea specilor exotice.

4.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
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5.

Statutul de prezenţă

izolată

[spaţial]
6.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
7.

Abundenţă

prezenţă certă
100-150 indivizi

8.

Perioada de

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
9.

Alte informaţii

Botnariuc, N., Tatole, V., Cartea Roșie A Vertebratelor din

privind sursele de

România, București, 2005;

informaţii

Tatole, T., Managementul și Monitoringul Speciilor de animale
Natura 2000 din România, București, 2010
Gans, C. 1985. Biology of the Reptilia: Vol 14. New York: John
Wiley & Sons;
Harless, M., Morlock, H., 1979. Turtles: Perspectives and
Research. New York: John Wiley & Sons.

Triturus cristatus
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie

Cod NATURA 2000: 1166

2

Denumirea

Triturus cristatus, Laur, 1768

ştiințifică
3

Denumirea

Triton cu creastă

populară
4

Statutul de

Vulnerabilă

conservare în
România
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5

Descrierea speciei

Este cea mai mare specie de triton din România, predominant
acvatică, preferând ape stagnante mari cu vegetaţie palustră. Deseori
poate fi întâlnit în bazine artificiale, iar altitudinal îl găsim între 1001000 m. Pe uscat poate fi găsit în vecinătatea apei.
Reprezintă o verighă importantă a lanțurilor trofice din zonele umede
reprezentând hrană pentru alți prădători dar și ca prădător. Larvele
sunt consumate de către pești și unele insecte, adulții de către păsări,
pești, reptile. Lipitorile îi consumă atât în stadiul larval cât și în stadiul
adult.
Reproducere: În perioada de împerechere – în lunile de primăvară şi
vară – masculul şi femela migrează de pe uscat în apa iazurilor cu sol
argilos şi numeroase plante acvatice pentru a se reproduce. Masculul
execută un dans subacvatic complex pentru a atrage şi impresiona
femela şi la final se apropie de ea şi realizează transferul unui
spermatofor spre ea.
Mişcările în apă sunt foarte interesante, tritonul îşi umple plămânii cu
aer şi astfel mai mult pluteşte decât înoată.
După împerechere femela depune ouăle în apă pe plantele acvatice, le
înfăşoară în frunzele acestora pentru a le proteja de prădători.
In mediul lor natural tritonii cu creastă trăiesc mai mult pe uscat, stau
ascunşi cât mai bine pentru a nu fi observaţi în vegetaţia de pe sol, pe
sub pietre şi buştenii culcaţi la pământ. În lunile reci au obiceiul să
hiberneze în găuri săpate în pământ, în stratul de mâl sau mai rar în
apă.
Exemplarele tinere ajung la maturitatea sexuală la vârsta de 2-3 ani.
Atât adulţii cât şi larvele sunt specii carnivore care se hrănesc cu
pradă vie, atât cu mormoloci cât și cu tritoni mai mici sau larve,
insecte, microcrustacee.

6

Perioade critice

Specia este extrem de expusă din cauza distrugerii și degradării
habitatelor prin desecarea zonelor umede, poluarea apelor, aruncarea
de deșeuri în apă și pe mal și din cauza colectării în mod ilegal.
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7

Cerinţe de habitat

Preferă bazinele stătătoare mai mari, cu vegetație bogată (lacuri,
bălți, cursuri line de apă). Preferă ca în jurul apelor să existe
posibilități ample de adăpostire (stuf, păpuriș, arbori, tufișuri etc.).

8

Arealul speciei

Arealul speciei Triturus cristatus la nivel european
9

Distribuţia în

În România se găsește în cea mai mare parte a țării, cu excepția

România

Dobrogei și a luncii și Deltei Dunării.
După Cartea Roșie a Vertebratelor din România, efectivul este zeci
de mii.

10

Populaţia naţională

Conform Cărţii Roşii a Vertebratelor din România, efectivul probabil
este de zeci de mii de indivizi.

11

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor

privind populaţia

obţinute prin măsurători parţiale

naţională
12

Fotografii

Triturus cristatus – Triton cu creastă
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Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

1166 Triturus cristatus

2.

Informaţii specifice

Preferă bazinele stătătoare mai mari, cu vegetație bogată (lacuri,

speciei

bălți, cursuri line de apă). Preferă ca în jurul apelor să existe
posibilități ample de adăpostire (stuf, păpuriș, arbori, tufișuri etc.).

Distribuţia speciei
[hartă]

3.

Distribuţia speciei

Prezența izolată a speciei este datorată numărului mic de habitate

[interpretare]

favorabile la nivelul întregii suprafețe a sitului, aceasta preferând ape
lin curgătoare cu un nivel al poluării scăzut.
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4.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
5.

Statutul de prezenţă

izolată

[spaţial]
6.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
7.

Abundenţă

prezenţă certă
aprox. 1000 indivizi

8.

Perioada de

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
9.

Alte informaţii

Botnariuc, N., Tatole, V., Cartea Roșie A Vertebratelor din

privind sursele de

România, București, 2005;

informaţii

Tatole, T., Managementul și Monitoringul Speciilor de animale
Natura 2000 din România, București, 2010
Gans, C. 1985. Biology of the Reptilia: Vol 14. New York: John
Wiley & Sons;

Bombina bombina
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie

Cod NATURA 2000: 1188

2

Denumirea

Bombina bombina, Linnaeus 1761

ştiințifică
3

Denumirea

Buhaiul de baltă cu burtă roşie

populară
4

Statutul de

Risc redus

conservare în
România
226

5

Descrierea speciei

Nepretenţioasă, trăieşte în orice ochi de apă, permanent sau temporar,
în bălţi de la şes şi câmpie, urcând şi în regiunea dealurilor, la
altitudini între 0-400. În lacurile din lunca şi Delta Dunării, pe maluri,
în zonele cu vegetaţie, deşi cel mai frecvent ocupă bălţile temporare
inundate.
Specia are un rol important în relațiile trofice, având reproducere de
tip “r”, larvele prezintă sursă de hrană pentru multe specii de insecte,
amfibieni (tritoni), reptile, pești, păsări etc. În schimb adulții au au
foarte puțini dușmani datorită secrețiilor toxice.
Este o specie diurnă, predominant acvatică. Intră în apă primăvara
devreme, în martie şi se retrage pentru hibernare în octombrie.
Iernează pe uscat în ascunzişuri.
În timpul reproducerii, masculii orăcăie, în special seara şi noaptea, în
cor, într-un tempo caracteristic, femelele răspund prin sunete uşoare,
slabe.
Înoată cu uşurinţă. Pe sol înaintează prin sărituri mici.
Dacă este surprins pe uscat, se întoarce cu abdomenul în sus și
simulează moartea.
Se hrăneşte cu insecte, melci de dimensiuni mici şi viermi.

6

Perioade critice

Perioada migraţiei către şi dinspre bălţile de reproducere, dar şi în
perioada în care sunt concentraţi în bălţi (primăvara pentru adulţi,
primăvara-vara pentru larve)

7

Cerinţe de habitat

Preferă bazinele puţin adânci sau marginile lacurilor mai mari; în
afara perioadei de reproducere trăieşte pe uscat.

8

Arealul speciei
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Arealul speciei Bombina bombina la nivel european
9

Distribuţia în

În România este prezentă pretutindeni în zonele de şes: Câmpia

România

Română, Bărăganul, Dobrogea inclusiv delta, Crişana, Podişul
Transilvaniei şi Podişul Moldovei

10

Populaţia naţională

După Cartea Roșie a Vertebratelor din România, efectivul brobabil
este sute de mii.

11

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor

privind populaţia

obţinute prin măsurători parţiale

naţională
12

Fotografii

Bombina bombina – Buhaiul de baltă cu burtă roşie

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

Specia

1188 Bombina bombina

2.

Informaţii specifice

Preferă bazinele puţin adânci sau marginile lacurilor mai mari; în afara

speciei

perioadei de reproducere trăieşte pe uscat.
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3.

Distribuţia speciei
[hartă]

4.

Distribuţia speciei

Fiind o specie nepretenţioasă, trăieşte în orice ochi de apă, permanent

[interpretare]

sau temporar, astfel aceasta este larg răspândită la nivelul sitului
ROSCI0162.
Specia este afectată de drenări, poluare, distrugerea habitatelor
terestre și acvatice, colectarea în mod ilegal.

5.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
6.

Statutul de prezenţă

larg răspândită

[spaţial]
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7.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
8.

Abundenţă

prezenţă certă
100000 indivizi

9.

Perioada de

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
10. Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

BOTNARIUC, N., TATOLE, V., CARTEA ROȘIE A VERTEBRATELOR DIN
ROMÂNIA, BUCUREȘTI, 2005;
DIERKING-WESTPHAL, U (1985) ARTENHIL-FSPOGRAMM
ROTBAUCHUNKE-ARTENSCHUTZ-PROGRAMM SCHESWIGHOLSTEIN. LANDESAMT FUR NATURSCHUTZ UND
LANDSCHAFTPFLEGE SCHESWIG-HOLSTEIN, KIEL. 132 P
TATOLE, T., MANAGEMENTUL ȘI MONITORINGUL SPECIILOR DE
ANIMALE NATURA 2000 DIN ROMÂNIA, BUCUREȘTI, 2010
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2.3.6. Specii de mamifere în baza cărora a fost declarată aria naturală protejată
Lutra lutra
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie -

1355 cod EUNIS

EUNIS
2

Denumirea

Lutra lutra, Linnaeus, 1758

ştiințifică
3

Denumirea

Vidra

populară
4

Statutul de

Vulnerabilă

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Prezența vidrei este strâns legată de mediul acvatic şi de existența
resurselor de hrană adecvate (peşti, scoici, amfibieni, etc.). Locurile
bogate în pește, atrag vidra până în etajele înalte, ajungând la peste 1500
de metri. Uneori, în căutarea locurilor prielnice, trece cumpăna apelor,
traversând chiar şi creste muntoase.
Vidra este un animal cu activitate nocturnă și crepusculară. Când îi
lipsește hrana se deplasează mult, depărtându-se de râu.Vânează între 3
și 5 ore pe zi. Masculii trăiesc solitari, iar femelele se ocupă de creșterea
puilor. Puii pot fi ușor dresați de om.
Vidrele petrec un timp semnificativ cu îngrijirea blănii, ce are un rol
deosebit izolator, contribuind semnificativ la menţinerea temperaturii
corporale. Pentru această activitate desemnează un anumit loc pe mal și
pentru a grăbi uscarea blănii se rostogolesc pe sol, sau se freacă de
bușteni și de vegetație. Dorm și se odhinesc pe uscat, pe sol sau în
vizuini şi cavernamente. De obicei au mai multe locuri de odihnă.
Majoritatea masculilor și a femelelor formează separat ierarhii de
dominanță. Masculul de cel mai înalt rang ocupă habitatele cele mai
favorabile. O femelă cu pui poate deveni dominantă pentru masculi,
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ajungând să ocupe teritorii ce se suprapun cu cele ale masculilor
dominanţi.
Vidra euroasiatică tinde să aibă un comportament solitar și teritorial.
Evitarea reciprocă este un factor important în comportamentul social al
vidrei.
6

Perioade critice

Această specie este considerată ca „specie umbrelă”,având o
amplitudine ecologică moderată şi sensibilitate ridicată la fragmentarea
habitatului şi deranj, rămânând strict legată de callitatea ofertei trofice.
Puii şi subadulţii rămân cel mai expuşi la categoriile de impact antropic,
căzând

adeseori

victime

ale

câinilor

(ciobăneşti,

ferali

sau

nesupravegheaţi), traficului sau persecuţiilor.
7

Cerinţe de habitat

Specia are nevoie de habitate mozaicate, de regulă din lungul cursurilor
de ape, zone umede cu maluri cu pietriș sau stânci/bolovani și vegetaţie
bogată ce prezintă un potențial trofic ridicat.

8

Arealul speciei

Arealul speciei Lutra lutra la nivel european
9

Distribuţia în

Cu toate că vidra a putut fi identificată în cele 41 de județe ale țării, cea

România

mai mare densitate a speciei poate fi întâlnită în zonele unde nu au
existat dezechilibre ecologice majore, unde condițiile de habitat și
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potențialul trofic sunt favorabile perpetuării speciei. Populaţii
puternice rămân cantonate la nivelul Deltei Dunării.
Vidrele, în funcție de vârstă și sex, utilizează în mod diferit un teritoriu,
astfel masculii au un teritoriu de aproxmiativ 15 km, femelele între 5
și 7 km, iar juvenilii între 3-4 km, însă aceasta poate varia în funcție
de mai mulți factori: individ, topografie, potențial trofic, grad de
perturbare, etc. În România efectivul estimat este aproximativ 3.000
indivizi.
10

Populaţia naţională

Conform Cărţii Roşii a Vertebratelor din România, efectivul probabil
este de 3000 de indivizi.

11

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor

privind populaţia

obţinute prin măsurători parţiale

naţională
12

Fotografii

Lutra lutra –Vidra

Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

2.

Informaţii specifice Principala sursă de hrană pentru vidră este reprezentată de speciile de
speciei

1355 Lutra lutra
peşti.
În afara peștelui, vidra mănâncă raci, amfibieni, melci, păsări sau alte
micromamifere.
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Specia are nevoie de habitate mozaicate, de regulă din lungul
cursurilor de ape, zone umede cu maluri cu pietriș sau stânci/bolovani
și vegetaţie bogată ce prezintă un potențial trofic ridicat.
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul
zonelor umede, bogate în peşte, cu vegetaţie bogată. Aceste habitate
sunt prezente pe toată suprafața sitului de-a lungul râului Siret, dar şi
a afluenţilor principali sau a unor zone umede proximale (Balta
Tălăbasca, etc.)
3.

Distribuţia speciei
[hartă]

4.

Distribuţia speciei

Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la

[interpretare]

nivelul zonelor umede, bogate în peşte, cu vegetaţie bogată. Aceste
habitate sunt prezente pe toată suprafața sitului de-a lungul râului
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Siret, dar şi a afluenţilor principali sau a unor zone umede
proximale (Balta Tălăbasca, etc.)
5.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
6.

Statutul de prezenţă

larg răspândită

[spaţial]
7.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
8.

Abundenţă

prezenţă certă
30-50 indivizi

9.

Perioada de

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
10.

Alte informaţii

CHANIN P., 2003, Ecology of the European Otter. Conserving

privind sursele de

Natura 2000 Rivers Ecology Series No. 10 English Nature,

informaţii

Peterborough.
GEORGESCU, M., 1994, The situation and status of the otter in
Rumania. Seminar on the Conservation of the European
Otter (Lutra lutra),Leeuwarden, the Netherlands, 7-11 June
1994. Pp. 71-73. Council of Europe, Strasbourg
ERLINGE S., 1967, Food habits of the fish-otter, Lutra lutra L.,
in south Swedish habitats, vol. 4, nr.6
KRUUK, H., 2006, Otters: ecology, behaviour, and conservation,
Oxford University Press

Spermophilus citellus
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie -

1335 cod EUNIS

EUNIS
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2

Denumirea

Spermophilus citellus, Linnaeus, 1766

ştiințifică
3

Denumirea

Popândău, ţâstar, chinţă, şuiţă

populară
4

Statutul de

Vulnerabilă

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Trăiește în pajişti stepice cu vegetaţie scurtă, izlazuri, valuri sau
diguri de pământ, la marginea terenurilor agricole, margini de drum
de ţară. În timpul iernii hibernează în cuiburi construite în galerii.
Gestaţia durează 25-28 de zile, femelele nasc o singură dată pe an,
cel mai frecvent cu 4-5 pui, între sfârşitul lunii mai și începutul lunii
iunie.
Perioada de reproducere la popândău începe imediat după ieşirea din
hibernare (martie-aprilie). Trăieşte în colonii, fiecare individ având o
galerie proprie. Specia este diurnă, heliofilă, fiind activă exclusiv în
timpul zilei. Popândăii hibernează fie în grupuri de 2 până la 5
indivizi (de regulă mama și puii), fie solitar. Evită de regulă contactul
cu omul.

6

Perioade critice

Specia este amenințată de factori antropici și de activități agricole.
Puii şi subadulţii sunt extrem de expuşi la atacul câinilor fără stăpâni
sau a celor nesupravegheaţi (în special a celor ciobăneşti).

7

Cerinţe de habitat

Trăieşte exclusiv în zone cu soluri bine drenate, acoperite cu plante
ierboase scurte (stepă, păşuni), pe izlazurile din zonele de stepă,
câmpii şi dealuri.
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8

Arealul speciei

Arealul speciei Spermophilus citellus la nivel european
9

Distribuţia în

Practicarea agriculturii intensive şi a tratamentelor chimice în

România

agricultură din anii `80 a dus la scăderea drastică a populaţiilor, care
însă s-au stabilizat şi chiar au început să crească în Dobrogea, datorită
abandonării acestor practici şi a transformării unor terenuri cultivate
în pârloage.

10

Populaţia naţională

Conform Cărţii Roşii a Vertebratelor din România, efectivul
populaţional la nivelul întregii ţări a fost estimat la circa 15.000 de
indivizi.

11

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor

privind populaţia

obţinute prin măsurători parţiale

naţională
12

Fotografii

Spermophilus citellus - Popândău

237

Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

1335 Spermophilus citellus

2.

Informaţii specifice

Se hrăneşte cu ierburi, rădăcini, semințe dar consumă şi insecte,

speciei

melci, larve, etc.. Stochează hrană tranzitoriu, fără să îşi facă
provizii de iarnă și hibernează bazându-se pe depozitele de grăsime.
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul
habitatelor de pajiști și pășuni în estul și nord-estul sitului.

3.

Distribuţia speciei
[hartă]
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4.

Distribuţia speciei

Asemenea speciei anterioare habitatele favorabile sunt prezente pe

[interpretare]

aproape intreaga suprafață a sitului și in zonele din imediata
vecinătate a zonei protejate.
Trăieşte exclusiv în zone cu soluri bine drenate, acoperite cu plante
ierboase scurte (stepă, păşuni), pe izlazurile din zonele de stepă,
câmpii şi dealuri.
Specia este amenințată de factori antropici și de activități agricole.
Puii şi subadulţii sunt extrem de expuşi la atacul câinilor fără
stăpâni sau a celor nesupravegheaţi (în special a celor ciobăneşti).

5.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
6.

Statutul de prezenţă

larg răspândită

[spaţial]
7.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
8.

Abundenţă

prezenţă certă
100-300

9.

Perioada de

indivizi

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
10.

Alte informaţii

Coroiu, C., Kryštufek, B., Vohralík, V. & Zagorodnyuk, I.

privind sursele de

2008. Spermophilus citellus. In: IUCN 2012. IUCN Red List

informaţii

of Threatened Species. Version 2012.
Murariu, D. 2005. Mammalia (Mamifere) in Cartea Roşie a
Vertebratelor din România. Eds. Botnariuc, N. şi Tatole, V.,
Bucureşti, pag. 43.
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2.3.7. SPECII DE PEȘTI ÎN BAZA CĂRORA A FOST DECLARATĂ ARIA
NATURALĂ PROTEJATĂ
Aspius aspius
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie

Cod NATURA 2000: 1130

2

Denumirea

Aspius aspius, Linnaeus 1758

ştiințifică
3

Denumirea

Avat

populară
4

Statutul de

Risc redus

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Peşte de talie medie-mare (până la 80 cm), cu corp alungit,
moderat comprimat lateral, gura mare, terminală, oblică în sus;
caudala adânc scobită, cu lobi cu vârfuri ascuţite. Colorit dorsal
măsliniu-închis, lateral argintiu şi ventral alb.
Corpul alungit, puțin comprimat lateral; înălțimea maximă
reprezintă la adulți 23-28% din lungimea corpului fără caudal, iar
grosimea 40-57% din înălțime. Profilul dorsal al capului urcă lin, dar
imediat în urma capului profilul se înalță brusc, formând un fel de
cocoașă. Lungimea capului reprezintă 22-27% din cea a corpului fără
caudal. Ochii, situați în jumătatea anterioară a capului, sunt mici,
depărtați și privesc lateral și înainte; diametrul lor formează 13-17,5%
din lungimea capului și 39-54% din spațiul interorbitar. Fruntea
aproape plană. Lungimea botului reprezintă 25-31% din cea a capului.
Gura mare, terminal și oblică în sus, se întinde până sub partea
anterioară sau până sub mijlocul ochiului. Buze subțiri, continue.
Mandibula are o proeminență care se potrivește într-o scobitură a
fălcii superioare și care ajută la apucarea pradei, suplinind astfel dinții.
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Lungimea pedunculului caudal formează 18,5-21,5% din cea a
corpului fără caudal, iar înălțimea minimă 9,5-11,5%. Inserția dorsalei
situată mai aproape de baza caudalei decât de vârful botului; spațiul
predorsal reprezintă 51-55% din lungimea corpului. Marginea
dorsalei concavă. Înălțimea dorsalei depășește distanța dintre vârful
botului și marginea posterioară a preopercularului sau este egală cu
această distanță. Pectoraleel nu ating baza ventralelor; lungimea lor
reprezintă 17-20%, iar cea a ventralelor 13-16,5% din cea a corpului.
Ventralele se inserează puțin înaintea capătului anterior al dorsalei, iar
anala mult în urma capătului posterior al dorsalei. Marginea analei
puternic concavă. Caudala adânc scobită, cu lobi aproximativi egali.
Solzii subțiri, dar bine fixați, cu striuri evidente; ei acoperă istmul în
întregime.
Specie dulcicolă nectonică, preferând râurile mari de şes cu curs lent,
bălţile şi apele salmastre.
Când curentul este prea puternic preferă să stea mai aproape de maluri.
Vara, când nivelul apelor începe să se echilibreze, avatul îşi caută
locurile de vânătoare pe lângă bancurile de nisip, la apa încălzită unde
se adună puietul, dar locurile preferate rămân gurile de vărsare în râuri
sau în Dunare, ale gârlelor şi canalelor. Rar, mai poate fi găsit în bălţi.
Toamna, pe măsură ce apele se răcesc, avatul coboară spre fund.
Juvenilii consumă plancton. Adulţii hrănesc cu peşte mic. Astfel, în
ordinea preferinţei: obletul, roşioara, plătica, plevuşca, iar în josul
Dunării, puietul de scrumbii. În anumite condiţii consumă crustacei,
moluşte, viermi sau insecte. Perioada cea mai intensa de hrănire este
aprilie - octombrie. Primăvara poate fi găsit în apropierea şuvoaielor
repezi, care aduc marunţişul luat de curent, dar şi în zonele unde apa
limpede din baltă se întâlneşte cu cea tulbure a râurilor.
6

Perioade critice

Perioada de reproducere (primăvară-vară).

7

Cerinţe de habitat

Deşi face parte din familia Cyprinidaelor este un răpitor vorace. Inoată
în grup în stratul de suprafaţă al apei şi atacă bancurile de măruntiş
lovindu-le cu coada. Atacul este foarte spectaculos şi pot fi văzuti

241

peştişorii speriaţi cum sar din apa şi imediat urmează puternica lovitură
de coadă.
8

Arealul speciei

Arealul speciei Aspius aspius la nivel european
9

Distribuţia în

Trăieşte în Dunăre şi râurile de şes până în zona colinară, cât şi în bălţi

România

mari şi lacuri dulci sau salmastre, mai rar în părţile îndulcite ale mării.
Avatul este o specie cu o răspândire relativ redusă pe teritoriul
României.
Pe teritoriul naţional specia are un areal relativ restrâns, în comparaţie
cu alte specii.

10

Populaţia naţională

Nu există date privind populaţia naţională

11

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind populaţia
naţională
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12

Fotografii

Aspius aspius - Avatul

Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

2.

Informaţii specifice Este o specie răpitoare diurnă. Hrana constă din plancton la alevini,
speciei

1130 Aspius aspius
urmează apoi o fază scurtă de hrănire cu nevertebrate după care se
trece la hrană pe bază de peşte, în special obleţi. O bună parte din
exemplarele din Dunăre intră pentru reproducere în bălţi şi se retrag
la scăderea apelor; altele rămân în Dunăre, iar altele sunt sedentare în
bălţi. În râuri urcă înspre amonte în perioada de reproducere, care are
loc în martie - aprilie. Depun icrele pe substrat dur, atât în apă
curgătoare cât şi în bălţi.
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3.

Distribuţia speciei
[hartă]

4.

Distribuţia speciei

Specia este bine reprezentată la nivel național, desemenea este

[interpretare]

relativ bine reprezentată si la nivelul sitului ROSCI0162. Fapt
astestat prin prezența parţială a habitatelor favorabile, care
îndeplinesc cerințele ecologice ale speciei.
Specia este întâlnită sporadic pe tot cursul Siretului, în afluenți și
bălți proximale.

5.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
6.

Statutul de prezenţă

larg răspândită

[spaţial]
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7.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
8.

Abundenţă

prezenţă certă
500-1000 indivizi

9.

Perioada de

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
10.

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

Bensettiti, F., Gaudillat, V. & Colab.: Cahiers d’habitats Natura
2000, T. 1-7, La documentation Francaise
Darby, S., Sear, D. (2008): River Restoration – Managing the
uncertainty in restoring physical habitats, John Wiley & Sons
Ed.
Helfman, G., S. (2007): Fish conservation - A guide to
understanding and restoring Global Aquatic Biodiversity and
Fishery Resources, Island Press
Hurford, C., Schneider, M., Cowx, I. Eds. (2010): Conservation
Monitoring in Freshwater Habitats – A practical Guide and
Case Studies, Springer Science + Business Media B.v.
Maitland, P., S. Morgan, N., C. (1997): Conservation Management
of Freschwater Habitats, Springer Science + Business Media
B.v.

Cobitis taenia
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie

Cod NATURA 2000: 1149

2

Denumirea

Cobitis taenia, Linnaeus 1758

ştiințifică
3

Denumirea

Zvârlugă

populară
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4

Statutul de

Neevaluat

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Specie dulcicolă sau salmastră, bentică, de obicei caracteristică apelor
lin curgătoare sau stătătoare, din zona colinară până în Deltă. Poate fi
găsită în tot bazinul hidrografic dunărean, unde este prezentă în toate
apele curgătoare sau stătătoare, începând cu regiunile mai joase faţă
de zona caracteristică păstrăvului indigen.
Se hrăneşte cu materii vegetale şi animale intrate în descompunere.
Alimentaţia sa se compune din râme şi melci mici, larve de insecte,
seminţe ale unor plante, chiar şi icre ale unor specii de peşti.
Peşti de talie mică (până la 12 cm), cu corp alungit şi puternic
comprimat lateral, aspect caracteristic oarecum „serpentiform”, gura
mică, subterminală, cu 3 perechi de mustăţi; un spin suborbital ascuţit.
Colorit de fond alb-gălbui având pe flancuri 4 rânduri de zone cu
puncte sau de pete închise, brun-negricios mai mici sau mai mari (cele
mai mari fiind petele din rândul cel mai apropiat din zona ventrală).
La baza înotătoarei caudale, dorsal, o pată reuniformă caracteristică
neagră, orientată vertical (care o diferenţiază de C. elongata, la care
pata este oblică, şi de speciile genului Sabanejewia, la care pata
lipseşte). Diferenţele morfologice între două specii sunt greu de
sesizat: la C. elongatoides ventralele se inseră puţin în urma punctului
din dreptul inserţiei dorsalei, în timp ce la C. tanaitica în dreptul
inserţiei dorsale. De asemenea, C. tanaitica are o coloraţie mai pală,
iar rândul al treilea de pete mai îngust.
Înălțimea maximă reprezintă 11,6-18,4% din lungimea corpului
fără caudală, grosimea 55-78% din înălțime. Profilele dorsal și
ventralaproape orizontale. Lungimea capului reprezintă 16,8-22% din
cea a corpului, lungimea botului 6,1-8,9% din lungimea corpului și
35,0-47% din cea a capului, iar diametrul ochiului 2,6-4,4% din
lungimea corpului, 13,2-20% din cea a capului și 83-127% din spațiul
interorbitar. Acest spațiu este plat. Spinul suborbitar situate înaintea
și sub jumătatea anterioară a ochiului, cele două ramuri ale spinului
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moderat divergente, ramura scurtă are cam jumătatea lungimii ramurii
lungi. Cele două jumătăți ale buzei inferioare subdivizate de câteva
brazed, în general puțin adânci, în câte 3-4 lobi, uneori prima brazdă
începând de la mijlocul buzei este mai profundă, delimitând un lob
relative bine delimitat, cu un vag aspect de mustață mental. A treia
pereche de mustăți este cea mai lungă, lungimea ei reprezintă 2,25,07% din lungimea corpului și 11,6-23,8% din cea a capului.
Lungimea pedunculului caudal reprezintă 14,4-18,5%, iar
înălțimea minimă 7,4-10,8% din lungimea corpului. În partea sa
posterioară, pedunculul caudal are o carenă dorsal și una ventral,
ultima mai dezvoltată. Spațiul predorsal reprezintă 46,5-53%, cel
preventral 49,5-55,5%, cel preanal 73-78%, lungimea pectoralelor 1117,3%, iar cea a ventralelor 9,9-13,7% din lungimea corpului fără
caudal. Inserția ventralei situată puțin în urma celei a dorsalei.
Caudala trunchiată sau ușor scobită, pectoralele și ventralele rotunjite.
La female radia a treia a pectoralei este mai lungă; la masculi radia a
doua, care este îngroșată, iar la baza primei radii există solzul lui
Canestrini. Solzii imbricați, subovali, cu zona focală mică și
excentrică. Linia lateral scurtă, în genere nu depășește pectoral.
6

Perioade critice

Perioada de reproducere (primăvară-vară).

7

Cerinţe de habitat

Este răspandită în toate râurile şi afluenţii lor, în deltă şi bălţile ei. Ii
plac apele al căror curs este mai lent, cu albia mâloasă.
Trăieşte în ape lent curgătoare, cu fund nisipos, argilos, mâlos, mai rar
pietros, cât şi în ape stătătoare, evitând însă în general pe cele cu mult
mâl; în bălţi se întâlneşte mai ales pe fund tare, nisipos sau argilos.
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8

Arealul speciei

Arealul speciei Cobitis taenia la nivel european
9

Distribuţia în

Zvârluga are o răspândire largă pe teritoriul României. Poate fi găsită

România

în tot bazinul hidrografic dunărean, unde este prezentă în toate apele
curgătoare sau stătătoare, începând cu regiunile mai joase faţă de zona
caracteristică păstrăvului indigen.

10

Populaţia naţională

Nu există date privind populaţia naţională.

11

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind populaţia
naţională
12

Fotografii

Cobitis taenia - Zvârlugă

248

Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

2.

Informaţii specifice Zvarluga trăieşte în mlaştini, în general în apele stătătoare, cu fund
speciei

1149 Cobitis taenia
mâlos. Poate fi întâlnită şi în apele montane şi de deal ale căror albii
sunt mâloase. In general, este mai activă pe timp de noapte, ziua
menţinându-se în apropierea fundului, fără să se mişte prea mult. Se
hrăneşte cu materii vegetale şi animale intrate în descompunere.
Alimentaţia sa se compune din râme şi melci mici, larve de insecte,
seminţe ale unor plante, chiar şi icre ale unor specii de peşti. Suportă
bine condiţiile din apele tulburi, poluate, putând să trăiască mai mult
timp chiar şi pe uscat, mai ales când vremea este rece. Odată scos din
apă şi ţinut în mână, peştele se apără cu mişcări vii ale corpului.
Exemplarele scoase din apă expulzează aer din intestine, scoţând un
şuierat caracteristic. Perioada de reproducere ţine de la sfârşitul lui
aprilie şi până la finele lunii mai.
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3.

Distribuţia speciei
[hartă]

4.

Distribuţia speciei

Specia este bine reprezentată la nivel național, desemenea este destul

[interpretare]

de bine reprezentată si la nivelul sitului ROSCI0162. Fapt astestat
prin prezența unor habitate favorabile, care îndeplinesc cerințele
ecologice ale speciei.
Specia este întâlnită sporadic pe tot cursul Siretului, afluenți și bălți
proximale.
Specia este dependentă de unele caracteristici, cum ar fi viteza de
curgere a apei, fundul apei să fie pietros, argilos și prezența
vegetației subacvatice. Așadar perturbarea acestor zone umede poate
duce la declinul speciei.
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5.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
6.

Statutul de prezenţă

larg răspândită

[spaţial]
7.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
8.

Abundenţă

prezenţă certă
1000-5000

9.

Perioada de

indivizi

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
10.

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

Bensettiti, F., Gaudillat, V. & Colab. (): Cahiers d’habitats Natura
2000, T. 1-7, La documentation Francaise
Darby, S., Sear, D. (2008): River Restoration – Managing the
uncertainty in restoring physical habitats, John Wiley & Sons
Ed.
Helfman, G., S. (2007): Fish conservation - A guide to
understanding and restoring Global Aquatic Biodiversity and
Fishery Resources, Island Press
Hurford, C., Schneider, M., Cowx, I. Eds. (2010): Conservation
Monitoring in Freshwater Habitats – A practical Guide and
Case Studies, Springer Science + Business Media B.v.
Maitland, P., S. Morgan, N., C. (1997): Conservation Management
of Freschwater Habitats, Springer Science + Business Media
B.v.

Gobio kessleri
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie

Cod NATURA 2000: 2511
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2

Denumirea

Gobio kessleri, Dybowski 1862

ştiințifică
3

Denumirea

Porcuşor de nisip, petroc

populară
4

Statutul de

Vulnerabil pentru G.k.kessleri, G.k.banaticus şi intergradanţii lor;

conservare în

Critic periclitată pentru subspecia G.k.antipai

România
5

Descrierea speciei

Peşte mic (8-12 cm), cu corp alungit, cap relativ mare, gura
mică, subterminală, o pereche de mustăţi lungi; diferă de alte specii
de porcuşori (genul Gobio) prin solzii spatelui fără striuri epiteliale în
relief, pedunculul caudal cilindric, ochii aproximativ egali sau mai
mari decât spaţiul interorbitar, anusul mai apropiat de inserţia
ventralelor decât cea a analei. Colorit dorsal cenuşiu-verzui sau
cenuşiu-gălbui, lateral cu un şir de pete relativ mari cenuşiu închis,
ventral alb.
Corpul alungit, gros, aproape cilindric; înălțimea maximă, care
este situată la intersecția dorsalei, reprezintă (la exemplarele de 6-10
cm fără caudală) 15-20% din lungimea corpului, mediile oscilând, în
general la diverse populații, între 17 și 18%. Grosimea reprezintă
71,0-92,0% din înălțime. Profilul dorsal convex, cel ventral aproape
orizontal. Lungimea capului reprezintă 23,0-26,6% și cea a botului
8,5-11,5% din lungimea corpului. Spațiul postorbitar aproximativ
egal cu botul. Diametrul ochiului reprezintă 4,8-6,4% din lungimea
corpului (M = 5,5-5,9%) la exemplarele de 6-8 cm fără caudal și 5,15,4% la cele de 9-11 cm); în % din spațiul interorbitar, diametrul
ochiului reprezintă (70) 76-96% (în medie 80-92%). Spațiul
interorbitar reprezintă 5,6-7,8% din lungimea corpului (M = 6,2-7,1).
Mustățile lungi; lungimea lor reprezintă 7,5-12,2% din lungimea
corpului (mediile oscilează între 8,9-10,5%); în general ele ajung până
la marginea posterioară a preopercularului, uneori chiar o depășesc,
alteori însă ajung abia până la mijlocul sau la marginea posterioară a
ochiului. Pedunculul caudal lung, cilindric, necomprimat lateral;
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lungimea lui reprezintă 20,5-26,7% din cea a corpului (M = 22,824,5%); înălțimea minimă este mai mică decât grosimea pedunculului
și reprezintă 5,9-7,5% din lungimea corpului (M = 6,5-6,9%) și 3146% din înălțimea maximă (M = 35-40,5%).
Spațiul predorsal reprezintă 42-48%, lungimea pectoralelor 1824% (M = 19,9-22,5%), iar cea a ventralelor 15-20% din lungimea
corpului fără caudal. Tranșa dorsalei ușor concavă. Caudala adânc
scobită, lobii ei egali sau aproape egali. Pectoralele în general ajung
până aproape de inserția ventralelor, uneori ating sau chiar depășesc
această inserție, alteori rămân la distanță mare de ea. Ventralele se
inserează puțin în urma dorsalei; ele depășesc mult anusul, dar
niciodată nu ating inserția analei. Un solz axilar bine dezvoltat la baza
ventralei. Anusul mai aproape de inserția ventralelor decât cea a analei
(distanța anus-ventrale reprezintă 55-96% din distanța anus-anală).
Pieptul și istmul sunt nude; zona nudă este limitată de o linie curbă,
care uneori ajunge până aproape în dreptul ventralelor. Solzii dorsali
prevăzuți cu 5-9 creste epiteliale.
Specie reofilă bentofagă, din zona colinară şi de şes, preferând zone
nu foarte adânci, cu fund nisipos şi curs relativ rapid. În şenalul
Dunării şi braţelor ei apare şi la adâncime. Trăiește în cursul mijlociu
și superior al râurilor de deal și șes în zona scobarului și a mrenei, cu
ape relativ rapid curgătoare acolo unde apa atinge o viteză de 45-60
m/sec, rar până la 90 cm/s.
Hrana constă în mici nevertebrate psamofile: insecte acvatice și
larvele lor, crustacee copepode și gamaride, moluște, viermi; larve și
icre a altor pești. Consumă și detritus organic de origine animală sau
vegetală, alge unicelulare, din grupa diatomeelor.
6

Perioade critice

Perioada de reproducere (primăvară-vară).

7

Cerinţe de habitat

Preferă apele puțin adânci, limpezi și bine oxigenate din cursul mijlociu
al râurilor cu fund nisipos sau cele cu prundiș și nisip, prundiș cu argilă
sau pietros. În cursul superior al râurilor este mai rar și se întâlnesc
aproape numai peștii adulți. Niciodată nu intra în regiunile mocirloase
ale râului.
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8

Arealul speciei

Arealul speciei Gobio kessleri la nivel european
9

10

Distribuţia în

Porcuşorul de nisip este o specie relativ răspândită pe teritoriul

România

României.

Populaţia naţională

Conform Cărţii Roşii a Vertebratelor din România, efectivul probabil
este de sute de mii de indivizi.

11

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor

privind populaţia

obţinute prin măsurători parţiale

naţională
12

Fotografii

Gobio kessleri – Porcuşor de nisip

Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

2.

Informaţii specifice În porţiunile de râu cu o viteză a apei de 45-65 cm/s, puţin adânci, cu
speciei

2511 Gobio kessleri
fund nisipos, indivizii speciei sunt numeroşi, trăiesc în cârduri mari
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de până la câteva sute de exemplare. Puietul formează cârduri mari,
care stau în apă mai înceată. Reproducerea are loc în luna iunie. Hrana
constă mai ales din diatomee, mai apoi din nevertebrate.
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul
habitatelor acvatice nu foarte adânci cu fund nisipos, sau prundiș și
nisip.
3.

4.

Distribuţia speciei

Cerinţele ecologice ale speciei sunt îndeplinite doar în anumite zone

[interpretare]

ale sitului. Specia a fost întâlnită mai frecvent în zona lacurilor de
acumulare de pe cursul Siretului și pe cursul inferior. Este
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amenințată în primul rând de poluarea apei sau prin exploatarea
balastului sau lucrări hidrotehnice.
5.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
6.

Statutul de prezenţă

izolată

[spaţial]
7.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
8.

Abundenţă

prezenţă certă
1000-5000 indivizi

9.

Perioada de

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
10.

Alte informaţii

Acad. NICOLAE BOTNARIUC & Dr. VICTORIA TATOLE

privind sursele de

(2005): Cartea Roșie a Vertebratelor din România, Tipografia

informaţii

CURTEA VECHE Trading S.R.L.
Bensettiti, F., Gaudillat, V. & Colab. (): Cahiers d’habitats Natura
2000, T. 1-7, La documentation Francaise
Darby, S., Sear, D. (2008): River Restoration – Managing the
uncertainty in restoring physical habitats, John Wiley & Sons
Ed.
Helfman, G., S. (2007): Fish conservation - A guide to
understanding and restoring Global Aquatic Biodiversity and
Fishery Resources, Island Press
Hurford, C., Schneider, M., Cowx, I. Eds. (2010): Conservation
Monitoring in Freshwater Habitats – A practical Guide and
Case Studies, Springer Science + Business Media B.v.
Maitland, P., S. Morgan, N., C. (1997): Conservation Management
of Freschwater Habitats, Springer Science + Business Media
B.v.
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Gobio albipinnatus
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie

Cod NATURA 2000: 1124

2

Denumirea

Gobio albipinnatus, Lukasch 1933

ştiințifică
3

Denumirea

Porcuşor de şes

populară
4

Statutul de

Neevaluat

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Peşte mic (până la 12 cm), cu corp alungit, cap relativ mare,
gura mică, subterminală, o pereche de mustăţi relativ lungi; diferă de
alte specii de porcuşori (genul Gobio) prin solzii spatelui fără striuri
epiteliale în relief, pedunculul caudal mai înalt decât gros, diametrul
ochiului de obicei mai mare decât la celelalte specii de porcuşori,
anusul poziţionat la mijlocul distanţei dintre dorsale şi anală. Colorit
dorsal cenuşiu-gălbui, lateral cu un şir de pete mici cenuşiu închis,
ventral alb.
Înălțimea corpului reprezintă 16,2-24% (M = 18,6-20,2%, la
diversele populații) din lungimea corpului fără caudală, iar grosimea
80-90% din înălțime. Profilul dorsal convex, înălțimea maximă situată
la inserția dorsalei. Lungimea capului reprezintă 21,6-27,7% (M = 2425,3%) din cea a corpului. Botul scurt și obtuz, lungimea lui reprezintă
7,6-11% din lungimea capului (M = 8,5-9,4%); spațiul postorbitar în
general egal cu botul. Ochii mari și apropiați privesc mai mult în sus;
diametrul lor reprezintă 5,0-8,2% (în medie 6,1-6,6%) din lungimea
corpului și 80-110% (M = 89,1-99,6%) din spațiul interorbitar.
Mustățile, în general, ajung până la marginea posterioară a ochiului;
lungimea lor reprezintă 6,7-11,6% (M = 8,7-9,8% din lungimea
corpului). În % din lungimea corpului spațiul predorsal reprezintă 4148,5%, lungimea pedunculului caudal 19,8-25,1% (M = 22,1-23,1%),
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înălțimea minimă 7,2-9,8%, lungimea pectoralelor 18,1-23,1% (M =
19,8%-21,4%), iar cea a ventralelor 14,3-19,8% (M = 16,4-17,5%).
Pedunculul caudal ușor comprimat lateral, înălțimea minimă
fiind puțin mai mare (rar egală) cu grosimea pedunculului la nivelul
capătului posterior al analei. Caudala adânc scobită, lobul ei superior
apreciabil mai lung decât cel inferior. Ventralele se inserează puțin în
urma marginii anterioare a bazei dorsale. Pectoralele nu ating inserția
ventralelor; ventralele depășesc anusul, dar nu ating anala. Anusul
este mai apropiat de ventrale decât de anală (distanța între anus și
ventrale reprezintă 55-97% din cea dintre anus și anală). Pe solzii feței
superioare sunt cele 5-9 carene epiteliale longitudinale foarte
evidente, mai ales la adulți, care se observă bine îndeosebi pe animalul
scos din apă. Pieptul și istmul fără solzi, cu foarte rare excepții.
Specie reofilă bentofagă, din zona de şes, preferând zone cu apă lin
curgătoare, relativ adâncă, cu fund de nisip fin sau argilă. În şenalul
Dunării şi braţelor ei apare şi la adâncime. Trăiește în cursul mijlociu
și superior al râurilor de deal și șes în zona scobarului și a mrenei, cu
ape relativ rapid curgătoare acolo unde apa atinge o viteză de 45-60
m/sec, rar până la 90 cm/s. Preferă zone cu apă lin curgătoare, relativ
adâncă, cu fund de nisip fin sau argilă.
Preferă locuri cu apă ceva mai adâncă şi curent slab. Evită sectoarele
cu apă mai rapidă sau stătătoare şi fund mâlos.
6

Perioade critice

Perioada de reproducere (primăvară-vară).

7

Cerinţe de habitat

Trăieşte în Dunăre şi în cursul inferior al râurilor de şes cu substrat de
nisip fin sau argilă. Preferă locuri cu apă ceva mai adâncă şi curent slab.
Evită sectoarele cu apă mai rapidă sau stătătoare şi fund mâlos.
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8

Arealul speciei

Arealul speciei Gobio albipinnatus la nivel european
9

Distribuţia în

Porcuşorul de nisip are o răspândire sub media speciilor de pe

România

teritoriul României. Traieşte în Dunăre şi în cursul inferior al râurilor
de şes cu substrat de nisip fin sau argilă.
Pe teritoriul naţional specia are un areal sub media speciilor de peşti
din România; arealul se află în scădere în ultimii zeci de ani.

10

Populaţia naţională

Nu există date privind populaţia naţională

11

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind populaţia
naţională
12

Fotografii

Gobio albipinnatus – Porcuşor de nisip
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Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

2.

Informaţii specifice Traieşte mai mult solitar, uneori în cârduri mici. Se hrăneşte doar cu
speciei

1124 Gobio albipinnatus
fauna

bentonică,

în

special

diatomee,

efemeroptere,

etc.

Reproducerea are loc în perioada mai şi iunie.
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul
habitatelor acvatice nu foarte adânci cu fund nisipos, sau argilos și un
curent slab care atinge maxim 45 cm./s.
3.
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4.

Distribuţia speciei

Specia a fost întâlnită mai frecvent în zona lacurilor de acumulare

[interpretare]

de pe cursul Siretului și pe cursul inferior. Este amenințată în primul
rând de poluarea apei sau prin exploatarea balastului sau lucrări
hidrotehnice.

5.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
6.

Statutul de prezenţă

izolată

[spaţial]
7.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
8.

Abundenţă

prezenţă certă
1000-5000 indivizi

9.

Perioada de

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
10.

Alte informaţii

Acad. NICOLAE BOTNARIUC & Dr. VICTORIA TATOLE

privind sursele de

(2005): Cartea Roșie a Vertebratelor din România, Tipografia

informaţii

CURTEA VECHE Trading S.R.L.
Bensettiti, F., Gaudillat, V. & Colab. (): Cahiers d’habitats Natura
2000, T. 1-7, La documentation Francaise
Darby, S., Sear, D. (2008): River Restoration – Managing the
uncertainty in restoring physical habitats, John Wiley & Sons
Ed.
Helfman, G., S. (2007): Fish conservation - A guide to
understanding and restoring Global Aquatic Biodiversity and
Fishery Resources, Island Press
Hurford, C., Schneider, M., Cowx, I. Eds. (2010): Conservation
Monitoring in Freshwater Habitats – A practical Guide and
Case Studies, Springer Science + Business Media B.v.
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Maitland, P., S. Morgan, N., C. (1997): Conservation Management
of Freschwater Habitats, Springer Science + Business Media
B.v.

Gymnocephalus schraetzer
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie

Cod NATURA 2000: 1157

2

Denumirea

Gymnocephalus schraetzer, Linnaeus 1758

ştiințifică
3

Denumirea

Răspăr

populară
4

Statutul de

Vulnerabil

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Peşte de talie mică (până la 25 cm), cu corp alungit, moderat
comprimat lateral şi cap mare, bot alungit, gura mică, terminală,
protactilă; înotătoarea dorsală cu spini în partea anterioară, cu radii
divizate în cea posterioară). Colorit dorsal galben, cu 3 dungi
longitudinale negricioase ce pot fi parţial întrerupte, ventral alb; pe
partea spinoasă a dorsalei pete negre rotunde. Poate fi deosebit de
celelalte specii de Gymnocephalus prin dungile longitudinale, şi botul
alungit.
Corpul relativ alungit; înălțimea reprezintă 19-24,2% din lungime, iar
grosimea 58-76% din înălțime. Profilul dorsal urcă aproape rectiliniu
de la vârful botului până la inserția dorsalei, după care coboară; privit
lateral, capul apare triunghiular. Profilul ventral aproape orizontal.
Lungimea capului reprezintă (28) 30-33% din cea a corpului. Ochii,
situați mai mult în jumătatea posterioară a capului, privesc mai mult
lateral. Diametrul lor orizontal depășește ce mult pe cel vertical,
reprezentând 6,5-7,6% din lungimea corpului, 20,5-24,8% din cea a
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capului și 100-140% din spațiul interorbitar. Spațiul interorbitar foarte
ușor scobit.
Botul mult mai lung decât la specia anterioară, înalt în partea
posterioară. Lungimea botului reprezintă 13-15,2% din cea a corpului
și 42-50% din cea a capului. Deschiderea gurii este situată anterior
față de nări, iar inserția mandibulei puțin în urma nării posterioare.
Pedunculul caudal mai scund și mai gros decât la specia precedentă;
lungimea sa reprezintă 18-23%, iar înălțimea minimă 6,2-7,3%
(7,6)% din lungimea corpului. Spațiul predorsal reprezintă 31%34,5% din lungimea corpului. Pectoralele ceva mai ascuțite.
Lungimea lor reprezintă 16,6-20,5%, cea ventralelor 17,5-22,0% din
cea a corpului.
Specie dulcicolă, reofilă, bentofagă, preferând râuri şi fluvii mari cu
curs lent. De asemenea, preferă zone cu fund de pietriş sau nisip.

6

Perioade critice

Perioada de reproducere (primăvară-vară).

7

Cerinţe de habitat

Trăieşte excusiv în ape curgătoare cu o viteză moderată a apei, în zone
cu substrat de nisip, ocazional de pietriş.

8

Arealul speciei

Arealul speciei Gymnocephalus schraetzer la nivel european
9

Distribuţia în

Răspărul este o specie exclusiv de apă curgătoare; trăieşte în Dunăre

România

şi râurile moderat curgătoare, pe substrat de nisip, ocazional chiar pe
pietriş; ajunge uneori până în zonă de coline a râurilor.

10

Populaţia naţională

Conform Cărţii Roşii a Vertebratelor din România, efectivul probabil
este de zeci de mii de indivizi.
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11

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor

privind populaţia

obţinute prin măsurători parţiale

naţională
12

Fotografii

Gymnocephalus schraetzer - Răspăr

Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

2.

Informaţii specifice În râuri trăieşte în cârduri de câteva zeci sau sute de indivizi, uneori
speciei

1157 Gymnocephalus schraetzer
în amestec cu alte specii mai mult sau mai puţin reofile. În general
evită coturile râurilor cu apă stătătoare. Apare în unele bălţi ale
Dunării în mod accidental. Poate întreprinde migraţii scurte.
Reproducerea are loc primăvara, în aprilie - mai. Icrele sunt adezive
şi sunt depuse în benzi late, pe fund tare, în curent. Hrana constă din
nevertebrate bentonice şi rar din icre şi puiet de peşte.
Conform datelor menționate anterior cerințele ecologice ale acestei
specii sunt satisfăcute de râurile respectiv fluviile cu un curent
moderat spre lent și fund pietros sau nisipos.
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3.

Distribuţia speciei
[hartă]

4.

Distribuţia speciei

Specia este întâlnită sporadic în cursul inferior Siretului, între Corbu

[interpretare]

Vechi și Șendreni. G. schraetser s-a dovedit mai sensibil la
deteriorarea calității apei decât ceilalți pești reofili. Cauzele
principale a modificării numerice este poluarea apei și lucrările
hidrotehnice.

5.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
6.

Statutul de prezenţă

marginală

[spaţial]
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7.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
8.

Abundenţă

prezenţă certă
100-300

9.

Perioada de

indivizi

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
10.

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

Bensettiti, F., Gaudillat, V. & Colab. (): Cahiers d’habitats Natura
2000, T. 1-7, La documentation Francaise
Darby, S., Sear, D. (2008): River Restoration – Managing the
uncertainty in restoring physical habitats, John Wiley & Sons
Ed.
Helfman, G., S. (2007): Fish conservation - A guide to
understanding and restoring Global Aquatic Biodiversity and
Fishery Resources, Island Press
Hurford, C., Schneider, M., Cowx, I. Eds. (2010): Conservation
Monitoring in Freshwater Habitats – A practical Guide and
Case Studies, Springer Science + Business Media B.v.
Maitland, P., S. Morgan, N., C. (1997): Conservation Management
of Freschwater Habitats, Springer Science + Business Media
B.v.

Misgurnus fossilis
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie

Cod NATURA 2000: 1145

2

Denumirea

Misgurnus fossilis, Linnaeus 1758

ştiințifică
3

Denumirea

Ţipar, vârlan

populară
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4

Statutul de

Neevaluat

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Peşte de fund al apelor foarte liniştite şi cu substrat mâlos. Este foarte
rezistent la deficitul de oxigen, fiind capabil să respire aer atmosferic
înghiţindu-l. Datorită acestui fapt, scos din apă scoate sunete ca un fel
de ţipăt, de aici numele popular care i s-a dat - ţipar.
Peşte de talie mică (până la 30 cm), cu corp alungit, ascpect
caracteristic

serpentiform

şi

aproape

cilindric,

gura

mică,

subterminală, cu 3 perechi de mustăţi( şi prelungiri ale lobilor mentali,
similari unei a patra perechi de mustăţi); un spin suborbital inaparent.
Pedunculul caudal cu creastă adipoasă dorsală. Colorit cu benzi
longitudinale în diverse nuanţe maronii, mai deschise sau mai închise.
Corpul alungit și gros, de înălțime aproape uniform; înălțimea
maximă reprezintă 11,5-14,3 % din lungimea corpului (fără caudală),
iar grosimea 61-81% din înălțime. Profilul dorsal și cel ventral
aproape orizontale. Capul gros, slab comprimat lateral, lungimea lui
reprezintă 15,8-18,45 din cea a corpului, lungimea botului 30,6-42,2%
din cea a capului, diametrul ochiului 11,5-15,4% din lungimea capului
și 54-67% din spațiul interorbitar. Acest spațiu este slab convex.
Nările mai apropiate de ochi decât de vârful botului; nara anterioară
tubular, rotundă, acoperită de un opercul pielos; nara posterioară
alungită, simplă. Gura inferioară semilunară. Buza superioară
cărnoasă, continuă. Buza inferioară cărnoasă, prevăzută cu două
perechi de lobi cărnoși; perechea anterioară (și mediană) scurți și
groși, perechea posterioară lungi și subțiri, având întrutotul aspectul
unor mustăți.
Dintre cele trei perechi de mustăți propriuzise, perechea a treia este
cea mai lungă (lungimea lor reprezentând 20-36% din lungimea
capului). Pedunculul caudal comprimat lateral, îndeosebi în partea
posterioară; lungimea sa reprezintă 16-22,2%, iar înălțimea minimă
7,5%-11,1% din lungimea corpului. Marginile dorsal și ale
pedunculului caudal, îngustate, formează câte o carenă adipoasă, ce
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are oarecum aparența unei prelungiri a înotătoarei caudale. Spațiul
predorsal reprezintă 53-62%, cel preventral 54-63%, cel preanal 7177%, lungimea pectoralelor 9,7-15,8%, cea a ventralelor 7,4-11,1%,
baza dorsalei 5,0-8,2%, iar baza analei 5,8-7,8% din lungimea
corpului fără caudal. Radia a doua a pectoralelor este la mascul
alungită, îngroșată. Inserția dorsalei și cea a ventralelor situate
practice la același nivel. Solzii mici, dar foarte evidenți, imbricați.
Linia laterală foarte greu vizibilă; în schimb sistemul lateral al capului
foarte evident. Istmul complet acoperit de solzi, capul fără solzi.
6

Perioade critice

Perioada de reproducere (primăvară-vară), dar şi perioada în care apele
seacă sau scad foarte mult.

7

Cerinţe de habitat

Trăiește, de obicei, pe fund, îngropându-se deseori în acesta.

În

România, este frecvent întâlnit începând din delta Dunării până în
munți. Uneori, se întâlnește și în limanurile deschise ale Mării Negre.
8

Arealul speciei

Arealul speciei Misgurnus fossilis la nivel european
9

Distribuţia în

Tiparul are o răspândire relativ întinsă pe teritoriul României.

România
10

Populaţia naţională

Nu există date privind populaţia naţională

11

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind populaţia
naţională
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12

Fotografii

Misgurnus fossilis - Ţipar

Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

2.

Informaţii specifice Specia este dulcicolă de apă stătătoare sau lent curgătoare, răspândită
speciei

1145 Misgurnus fossilis
în bălţi până în zona de coline mai rară în râurile de şes. Zona de
suprapunere a cerințelor ecologice, este reprezentată râurile cu un
curent lin sau ape stătătoare dulci, sau bălți de inundare ale dunării,
cu fund mâlos.
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3.

Distribuţia speciei
[hartă]

4.

Distribuţia speciei

Specia este întâlnită doar în Cotul Zătoan, fiind evaluată o populaţie

[interpretare]

cuprinsă între 100 și 500 de indivizi.
Specia este amenințată de schimbările drastice a habitatelor
acvatice în care trăiește. Aceste schimbări se datorează lucrărilor
hidrotehnice, poluarea apei, etc.

5.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
6.

Statutul de prezenţă

izolată

[spaţial]
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7.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
8.

Abundenţă

prezenţă certă
100-500

9.

Perioada de

indivizi

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
10.

Alte informaţii

Acad. NICOLAE BOTNARIUC & Dr. VICTORIA TATOLE

privind sursele de

(2005): Cartea Roșie a Vertebratelor din România, Tipografia

informaţii

CURTEA VECHE Trading S.R.L.
PETRU BĂNĂRESCU (1964): Fauna Republicii Populare Romîne,
Pisces-Osteichthyes

(Pești

Ganoizi

și

Osoși.

Editura

Academiei Republicii Populare Romîne, București.
Bensettiti, F., Gaudillat, V. & Colab. (): Cahiers d’habitats Natura
2000, T. 1-7, La documentation Francaise
Darby, S., Sear, D. (2008): River Restoration – Managing the
uncertainty in restoring physical habitats, John Wiley & Sons
Ed.
Helfman, G., S. (2007): Fish conservation - A guide to
understanding and restoring Global Aquatic Biodiversity and
Fishery Resources, Island Press
Hurford, C., Schneider, M., Cowx, I. Eds. (2010): Conservation
Monitoring in Freshwater Habitats – A practical Guide and
Case Studies, Springer Science + Business Media B.v.
Maitland, P., S. Morgan, N., C. (1997): Conservation Management
of Freschwater Habitats, Springer Science + Business Media
B.v.
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Pelecus cultratus
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie

Cod NATURA 2000 2522

2

Denumirea

Pelecus cultratus, Linnaeus 1758

ştiințifică
3

Denumirea

Sabiţă

populară
4

Statutul de

Neevaluat

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Peşte de talie medie (până la 50 cm), cu corp alungit, puternic
comprimat lateral, gura mică, superioară, linia laterală cu traseu
neregulat; profilul corpului este foarte caracteristic, dorsal drept,
ventral convex, cu pectoralele foarte lungi şi ascuţite. Colorit dorsal
albastru-verzui sau albastru, lateral argintiu şi ventral alb.
Corpul alungit, mult comprimat lateral; înălțimea maximă reprezintă
21-27% din lungimea corpului fără caudal, iar grosimea 35-47% din
înălțime. O carenă ventral foarte ascuțită, lipsită de solzi, se întinde de
sub opercula până la anală. Profilul dorsal al corpului este, la
majoritatea exemplarelor, o linie aproape de orizontală, de la bot până
la inserția caudalei; mai rar, profilul este ușor convex. Lungimea
capului formează 18,5-21,5% din cea a corpului. Ochii foarte mari,
situați în jumătatea anterioară a capului; diametrul lor reprezintă 2328% din lungimea capului și 109-130% din spațiul interorbitar, iar
lungimea botului 21-28,5% din cea a capului. Gura este superioară și
aproape vertical, mică, nu ajunge până în dreptul marginii inferioare
a ochiului. Falca inferioară proeminează înaintea celei superioare, dar
nu ajunge până la același nivel dorsal ca cea superioară.
Lungimea pedunculului caudal reprezintă 11,5-15,5%, iar înălțimea
minimă 6,7-8,5% din lungimea corpului. Dorsala situată foarte
posterior, spațiul predorsal reprezintă 65-70% din lungimea corpului.
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Marginea dorsalei ușor concavă. Lungimea pectoralelor formează 2531%, cea a ventralelor 11-13% din lungimea corpului. Anala foarte
lungă, mult mai înaltă anterior decât posterior, cu marginea concavă.
Caudala puternică, adânc scobită, lobul inferior mai lung decât cel
superior. Solzii mici, subțiri, caduci, acoperă corpul în întregime,
inclusive fața dorsal a capului până la ochi, pieptul și istmul. Linia
lateral începe la capătul superior al opercularului, se îndreaptă înapoi,
apoi vertical în jos, după care descrie o serie de ondulații. Spre partea
posterioară a corpului devine aproape dreaptă, fiind mai apropiată de
fața ventral decât de cea dorsal a corpului.
Specie dulcicolă şi ocazional salmastră, nectonică, preferând râurile
mari de şes cu curs lent, bălţile şi apele salmastre.
Sabiţa trăieşte în bancuri la suprafaţa apei râurilor de şes, în multe
lacuri din interiorul ţării, în lacurile litorale, inclusiv cele salmastre.
Fiecare banc, mai mic sau mai mare, are drept conducator cate o sabita
mai mare, mai batrana. Perioada de reproducere corespunde lunilor
mai-iunie, cand exemplarele de 3-4 ani, care au atins maturitatea
sexuala, se aduna in bancuri pentru reproducere.
Consumă plancton, peşti mici şi nevertebrate. La început, alevinii se
hranesc cu fitoplancton, apoi cu zooplancton, insecte cazute pe
suprafata apei (gura este adecvata pentru aceasta hrana), cu insecte
acvatice, iar exemplarele batrane devin uneori consumatoare de puiet
de obleti.
6

Perioade critice

Perioada de reproducere (primăvară-vară)

7

Cerinţe de habitat

Trăieşte în fluvii şi râuri de şes, precum şi în multe lacuri mari
interioare; frecvent şi în limanurile şi lacurile litorale, precum şi în
părţile îndulcite ale mărilor.
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8

Arealul speciei

Arealul speciei Pelecus cultratus în lume
Distribuţia în

Săbiţa are o răspândire relativ redusă pe teritoriul României, în

România

comparaţie cu alte specii de peşti.

10

Populaţia naţională

Nu există date privind populaţia naţională

11

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

9

privind populaţia
naţională
12

Fotografii

Pelecus cultratus - Sabiţă
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Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

2.

Informaţii specifice Trăieşte în fluvii şi râuri de şes, precum şi în multe lacuri mari
speciei

2522 Pelecus cultratus
interioare; frecvent şi în limanurile şi lacurile litorale, precum şi în
părţile îndulcite ale mărilor.
Zona de suprapunere a cerintelor ecologice pentru specia Pelecus
culturatus este reprezentată de râurile si fluviile lin curgătoare, bălți
de inundare ale Dunării, ape salmastre sau limanurile cu apă dulce din
zona de litoral.
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3.

4.

5.

Distribuţia speciei

Specia a fost întâlnită sporadic pe tot cursul Siretului, afluenți și bălți

[interpretare]

proximale. întâlnit frecvent și pe Trotuș.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
6.

Statutul de prezenţă

larg răspândită

[spaţial]
7.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
8.

Abundenţă

prezenţă certă
500-1000 indivizi
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9.

Perioada de

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
10.

Alte informaţii

Bensettiti, F., Gaudillat, V. & Colab. (): Cahiers d’habitats Natura

privind sursele de
informaţii

2000, T. 1-7, La documentation Francaise
Darby, S., Sear, D. (2008): River Restoration – Managing the
uncertainty in restoring physical habitats, John Wiley & Sons
Ed.
Helfman, G., S. (2007): Fish conservation - A guide to
understanding and restoring Global Aquatic Biodiversity and
Fishery Resources, Island Press
Hurford, C., Schneider, M., Cowx, I. Eds. (2010): Conservation
Monitoring in Freshwater Habitats – A practical Guide and
Case Studies, Springer Science + Business Media B.v.
Maitland, P., S. Morgan, N., C. (1997): Conservation Management
of Freschwater Habitats, Springer Science + Business Media
B.v.

Rhodeus sericeus amarus
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie

Cod NATURA 2000: 1134

2

Denumirea

Rhodeus sericeus amarus, Pall., 1776

ştiințifică
3

Denumirea

Boarţă

populară
4

Statutul de

Neevaluat

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Peşte mic (până la 8 cm), cu corp înalt, puternic comprimat lateral,
gura mică, terminală, linia laterală foarte scurtă, situată numai în
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treimea anterioară a corpului. Colorit dorsal cenuşiu-gălbui sau
cenuşiu-verzui, lateral şi ventral alb. Masculul în “haină de nuntă”
devine intens colorat, de obicei în nuanţe violacee cu înotătoarele
roşcate.Femelele sunt mai pale, fiind surprinse deseori cu ovipoyitorul
exins.
Corpul înalt și puternic comprimat lateral, înălțimea maximă
formează 31-42% din lungimea corpului fără caudal, iar grosimea 3445% din înălțime. Spinarea înaintea dorsalei slab comprimată lateral,
fără a forma o carenă; spinarea în urma dorsalei și abdomenul
rotunjite. Profilul dorsal este convex, urcând puternic de la vârful
botului până la inserția dorsalei; în urma dorsalei profilul coboară
puternic. Profilul ventral este asemănător celui dorsal. Capul
comprimat lateral, lungimea sa reprezintă 19,5-27% din cea a capului.
Ochii situați ăn jumătatea anterioară a capului; diametrul lor
reprezintă 25-30% din lungimea capului și 56-82% din spațiul
interorbitar. Fruntea dintre ochi este înaltă, dar teșită, slab convexă;
pe mijlocul ei adesea o muchie ascuțită. Lungimea botului reprezintă
27-34% din cea a capului. Gura mică, subterminală, semilunară;
deschiderea ei ajunge până sub nări, iar mandibula se inserează sub
jumătatea anterioară a ochiului. Buze subțiri, întregi. Premaxilarul
ușor protractil. Peduncului scund și comprimat lateral: lungimea sa
reprezintă 20-28%, iar înălțimea minimă 9,9-12,7% din lungimea
corpului.
Dorsala se inserează la egală distanță de vârful botului și baza
caudalei, uneori mai aproape de baza caudalei. Spațiul predorsal
reprezintă (43) 48-54,5% din lungimea corpului. Marginea dorsalei
este ușor convexă. Pectoralele scurte, rotunjite la vârf; lungimea lor
reprezintă 14,8-18,7% din cea a corpului. Inserția ventralelor situate
sub cea a dorsalei sau foarte puțin înaintea acesteia; lungimea lor
reprezintă 12,5-16% din cea a corpului; vârful lor atinge sau aproape
atinge marginea anterioară a analei. Anala se inserează sub mijlocul
dorsalei. Marginea ei este foarte ușor concavă. Solzii mari, mult mai

278

înalți decât lungi, persistenți. Pieptul și istmul, acoperite de solzi mai
mici. Linia lateral scurtă.
Boarţa, cel mai mic reprezentant al ciprinidelor din ţara noastră, este
un peşte răspândit în toată Europa, întrucât dezvoltarea sa este
condiţionată de existenţa anumitor scoici (în mod special Unio
crassus), trăieşte numai în raurile şi lacurile unde există şi scoica
respectivă, în România, acest peşte poate fi intâlnit în toate apele.
Excepţie fac numai lacurile sărate şi cele alpine, situate în munţi, la
mari altitudini.
Astfel, este o specie dulcicolă specifică bălţilor şi porţiunilor de râu
cu curs lent. Dependent pentru reproducere de scoicile unionide din
genurile Unio şi Anodonta; femela depunde icrele în cavitatea
branhială a scoicilor, unde se dezvoltă alevinii până la talia de 7-8
mm.
Răspândit în întreaga Europa Centrală, în Europa Răsăriteană şi în
Asia Mică, el populează bazinele cu apă stătătoare sau apele lin
curgătoare cu fund nisipos şi nămol: lacuri, canale, iazuri, râuri lente.
6

Perioade critice

Perioada de reproducere (primăvară-vară)

7

Cerinţe de habitat

Trăieşte cu predilecţie în râurile cu cursul lent şi cu albia acoperită de
pietriş, ii plac şi locurile cu vegetaţie abundentă din braţele moarte sau
din lacurile şi bălţile de revărsare ale râurilor, unde înoată în grupuri,
în orele târzii ale serii, precum şi dimineaţa devreme, se aventurează şi
în zonele degajate ale apei, înotând tot în grupuri, dar în caz de pericol
se refugiază rapid în locurile unde vegetaţia îi oferă posibilitatea să se
ascundă.
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8

Arealul speciei

Arealul speciei Rhodeus sericeus amarus la nivel european
9

Distribuţia în

Boarţa are o răspândire relativ mare pe teritoriul României.

România
10

Populaţia naţională

Nu există date privind populaţia naţională

11

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind populaţia
naţională
12

Fotografii

Rhodeus sericeus amarus - Boarţă
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Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

2.

Informaţii specifice Răspândit în întreaga Europa Centrală, în Europa Răsăriteană şi în
speciei

1134 Rhodeus sericeus amarus
Asia Mică, el populează bazinele cu apă stătătoare sau apele lin
curgătoare cu fund nisipos şi nămol: lacuri, canale, iazuri, râuri lente.
Boarţa consumă de predilecţie organisme planctonice vegetale, dar
mănâncă şi bucăţile de plante în descompunere de pe fundul râului
sau micile animale care populează apele.
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice este reprezentată strict de
apele dulci, porțiui de râu cu un curent lin sau bălți.
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3.

4.

Distribuţia speciei

Specia este întâlnită pe Siret în amonte de lacul Călimănești, Cotul

[interpretare]

Zătoan și Trotuș. Specie dependentă pentru reproducere de scoicile
unionide din genurile Unio și Anodonta.

5.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
6.

Statutul de prezenţă

izolată

[spaţial]
7.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
8.

Abundenţă

prezenţă certă
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300-600 indivizi
9.

Perioada de

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
10.

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

Bensettiti, F., Gaudillat, V. & Colab. (): Cahiers d’habitats Natura
2000, T. 1-7, La documentation Francaise
Darby, S., Sear, D. (2008): River Restoration – Managing the
uncertainty in restoring physical habitats, John Wiley & Sons
Ed.
Helfman, G., S. (2007): Fish conservation - A guide to
understanding and restoring Global Aquatic Biodiversity and
Fishery Resources, Island Press
Hurford, C., Schneider, M., Cowx, I. Eds. (2010): Conservation
Monitoring in Freshwater Habitats – A practical Guide and
Case Studies, Springer Science + Business Media B.v.
Maitland, P., S. Morgan, N., C. (1997): Conservation Management
of Freschwater Habitats, Springer Science + Business Media
B.v.

Sabanejewia aurata
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie

Cod NATURA 2000: 1146

2

Denumirea

Sabanejewia aurata, Filippi, 1865

ştiințifică
3

Denumirea

Zvârlugă aurie

populară
4

Statutul de

Neevaluat

conservare în
România
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5

Descrierea speciei

Peşte de talie mică (până la 12 cm), cu corp alungit, ascpect
caracteristic oarecum „serpentiform”(dar în genral mai înalt şi mai
gros ca la speciile genului Cobitis), gura mică, subterminală, cu 2
perechi de mustăţi; un spin suborbital ascuţit. Pedunculul caudal cu
creastă adipoasă dorsală(ceea ce o diferenţiază de specia similară S.
romanica, care nu are). Colorit de fond alb-gălbui sau galben-auriu,
cu pete închise, brun-negricioase: un şir dorsal, apoi către laturi o zonă
cu puncte sau pete mai mici şi un rând de pete mai mari, mai apropiat
de zona ventrală. La S. bulgarica numărul de pete este mai redus decât
la celelalte două specii. La baza înotătoarei caudale, la partea dorsală,
nu apare o pată reniformă neagră (prin aceasta diferenţiindu-se de
speciile de Cobitis).
Corpul de înălțime variabilă, moderat comprimat lateral; 5-20 de pete
dorsal, 5-17 laterale; mărimea și talia petelor laterale este foarte
variabilă; septul din lungul musculaturii laterale nu este vizibil prin
transparența tegumentului sau slab vizibil, dar niciodată nu apare ca o
dungă longitudinal neagră și niciodată petele laterale nu se contopesc
cu acest sept.
La baza caudalei o pată dorsal și alta ventral mici; pata dorsal este
vertical.
Există o creastă adipoasă dorsal, uneori și una ventral. Spinul
suborbitar de grosime și lungime variabilă, ramurile sale diverg
puternic.
Ecologia speciei este puţin cunoscută, fiind răspândită de la munte,
prin zona colinară, până la şes. Specie bentică reofilă care preferă
zonele adânci, cu fund nisipos, pietros sau argilos. Reproducerea are
loc în luna iunie.

6

Perioade critice

Perioada de reproducere (primăvară-vară)

7

Cerinţe de habitat

Specie bentică reofilă, răspândită de la munte, prin zona colinară, până
la şes.

8

Arealul speciei

Arealul speciei Sabanajewia aurata la nivel european
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9

Distribuţia în

Este o specie endemică în Dunăre la peste 20 m adâncime, la Cazane,

România

Corabia, Olteniţa, Silistra, Călăraşi şi în Cerna, Beloreca, Nera, Argeş,
Olt. Se mai întâlneşte pe funduri pietroase şi se hrăneşte cu insecte şi
larvele acestora. Se reproduce în lunile aprilie-iunie, în râuri mici,
repezi şi pietroase.

10

Populaţia naţională

Conform Cărţii Roşii a Vertebratelor din România, efectivul probabil
este de sute de mii de indivizi.

11

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor

privind populaţia

obţinute prin măsurători parţiale

naţională
12

Fotografii

Sabanejewia aurata – Zvârlugă aurie

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

Specia

1146 Sabanejewia aurata

2.

Informaţii specifice Se hrăneşte cu diatomee, insecte şi larvele acestora.
speciei
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3.

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

4.

Distribuţia speciei

?

[interpretare]
5.

Statutul de prezenţă

?

[temporal]
6.

Statutul de prezenţă

?

[spaţial]
7.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
8.

Abundenţă

?
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9.

mai 2013 – septembrie 2014

Perioada de
colectare a datelor
din teren

10. Alte informaţii

-

privind sursele de
informaţii

Zingel streber
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie

Cod NATURA 2000: 1160

2

Denumirea

Zingel streber, Siebold 1863

ştiințifică
3

Denumirea

Fusar, pietrar

populară
4

Statutul de

Periclitată

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Peşte de talie mică (până la 20 cm), cu corp alungit şi cap mare, turtit dorsoventral, gura mare, subterminală, 2 dorsale (prima cu spini, a doua cu radii
divizate) relativ depărtate între ele. Asemănător cu Zingel zingel, de care se
deosebeşte în primul rând prin pedunculul caudal mai lung şi mai subţire cât şi
prin numărul mai mic de radii în prima dorsală (7-9, faţă de 13-15 la Z. zingel).
Colorit dorsal brun-cenuşiu-verzui, cu 5 benzi transverale negricioase (uneori
fuzionând, mai ales cele din partea anterioară), ventral alb.
Corpul alungit, fusiform; înălțimea maximă reprezintă 9-15% din lungimea
corpului, iar grosimea este în general ceva mai mare decât înălțimea (excepție
fac femelele umflate de icre) Profilul dorsal al corpului urcă lin, uniform și
rectiliniu de la vârful botului până la inserția primei dorsale. Profilul ventral
aproape plan. Capul turtit dorsoventral, mult mai lat decât înalt, privit de sus este
triunghiular. Lungimea sa reprezintă 22-27% din cea a corpului. Ochii mici,
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situați în jumătatea anterioară a capului, privesc în sus. Diametrul lor reprezintă
3,8-5,8% din lungimea corpului, 16-23% din cea a capului, 77-102% din spațiul
interorbitar. Spațiul interorbitar aproape plan, foarte ușor scobit.
Botul obtuz, lat în partea posterioară, îngust în cea anterioară; lungimea sa
formează 8,5-10,7% din cea a corpului și 36-43% din cea a capului. Gura
inferioară, semilunară, mică, slab protractilă; deschiderea ei ajunge sub nara
anterioară, marginea maxilarului sub nara posterioară, iar inserția mandibulei
sub marginea anterioară a ochiului sau puțin mai anterior. Pedunculul caudal
lung, subțire, rotund în secțiune; lungimea sa reprezintă 29-36% din cea a
corpului, iar înălțimea minimă 2,8-6,7%. Spațiul predorsal reprezintă 32-36%
din lungimea corpului. Dorsalele distanțate; prima se inserează deasupra
marginii posterioare a bazei analei sau puțin în urma acesteia. Ambele dorsale
triunghiulare, fiind înalte anterior, și înălțimea scăzând treptat spre partea
posterioară. Pectoralele cu marginea retezată; lungimea lor formează 15-19% din
cea a corpului. Ventralele falciforme mari (19-24% din lungimea corpului), se
inserează în urma pectoralelor.
Anala se inserează puțin înaintea dorsalei a doua. Anusul situat la mică distanță
înaintea analei. Solzii mici, acoperă corpul în întregime, afară de fața ventrală de
la jumătatea distanței dintre anus și baza ventralelor spre partea anterioară. Solzii
se întind și pe fața dorsală a capului, până la nările anterioare precum și pe
aparatul opercular, afară de marginea ventrală a acestuia. Linia laterală completă,
perfect rectilinie.
Specie bentică reofilă, preferând râuri colinare şi de şes cu curs rapid şi apă
adâncă. Preferă zone cu fund de pietriş, nisip sau argilă.
6

Perioade critice

Perioada de reproducere (primăvară)

7

Cerinţe de habitat

Specie bentică reofilă, răspândită de la munte, prin zona colinară, până la şes.
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8

Arealul speciei

Arealul speciei Zingel streber la nivel european
9

Distribuţia în

Trăieşte în Dunăre şi râurile de deal şi şes, exclusiv în locurile cu curent, pe fund

România

de pietriş, nisip sau argilă. Fusarul este o specie cu o răspândire medie pe
teritoriul României. Pe teritoriul naţional specia are un areal mediu în comparaţie
cu alte specii de peşti.

10

Populaţia naţională

Conform Cărţii Roşii a Vertebratelor din România, efectivul probabil este de mii
de exemplare.

11

Calitatea datelor

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

privind populaţia

măsurători parţiale

naţională
12

Fotografii

Zingel streber - Fusar
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Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

2.

Informaţii specifice Sectoare de râu cu curs rapid, apă adâncă şi substrat pietros.

1160 Zingel streber

speciei
3.

Distribuţia speciei
[hartă]

4.

Distribuţia speciei

Cerințele ecologice sunt satisfăcute de porţiuni de râu cu un curent

[interpretare]

mare si fund nisipos, cu pietriș sau argilos, în ape relativ adânci.
Specia este întâlnită sporadic pe tot cursul Siretului, afluenți și bălți
proximale.
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5.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
6.

Statutul de prezenţă

larg răspândită

[spaţial]
7.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
8.

Abundenţă

prezenţă certă
3000-7000 indivizi

9.

Perioada de

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
10.

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

Bensettiti, F., Gaudillat, V. & Colab. (): Cahiers d’habitats Natura
2000, T. 1-7, La documentation Francaise
Darby, S., Sear, D. (2008): River Restoration – Managing the
uncertainty in restoring physical habitats, John Wiley & Sons
Ed.
Helfman, G., S. (2007): Fish conservation - A guide to
understanding and restoring Global Aquatic Biodiversity and
Fishery Resources, Island Press
Hurford, C., Schneider, M., Cowx, I. Eds. (2010): Conservation
Monitoring in Freshwater Habitats – A practical Guide and
Case Studies, Springer Science + Business Media B.v.
Maitland, P., S. Morgan, N., C. (1997): Conservation Management
of Freschwater Habitats, Springer Science + Business Media
B.v.
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Zingel zingel
Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie

Cod NATURA 2000: 1159

2

Denumirea

Zingel zingel, L., 1758

ştiințifică
3

Denumirea

Fusarul mare, pietrar

populară
4

Statutul de

Neevaluată

conservare în
România
5

Descrierea speciei

Peşte de talie medie-mică (până la 50 cm), cu corp fusiform şi cap mare, gura
mare, subterminală, 2 dorsale (prima cu spini, a doua cu radii divizate) relativ
depărtate între ele; pedunculul caudal scurt, gros, rotunjit în secţiune (prin aceasta
diferind de specia similară genului Z. streber, ca şi prin numărul mai mare de
radii în prima dorsaşă: 13.15, faţă de 7-9 la Z. streber ). Colorit dorsal cafeniucenuşiu, cu 5 benzi transverale negricioase indistincte sau transformate într-o
marmoraţie închisă, ventral gălbui.
Corpul alungit, fusiform, aproape circular în secțiune; înălțimea maximă
reprezintă 13-20% din lungimea corpului, iar grosimea 82-100% din înălțime.
Capul oval, lungimea lui reprezintă 24-30% din lungimea corpului iar diametrul
ochiului 4,4-5,9% din lungimea corpului, 15-21% din cea a capului și 60-86%
din spațiul interorbitar. Lungimea botului reprezintă 9-12% din cea a corpului și
36-42,5% din cea a capului.
Pedunculul caudal mult mai gros decât la specia precedent și slab comprimată
lateral în partea posterioară, ovoid în secțiune. Lungimea sa reprezintă 25-30%
din lungimea corpului, iar înălțimea minimă 4,9-6,3%; această înălțime depășește
simțitor grosimea pedunculului măsurată la nivelul înălțimii minime. Spașiul
predorsal reprezintă 30-35% din lungimea corpului. Cele două înotătoare dorsal
au baza mai lungă și sunt mai apropiate; ventralele mai scurte (15-20% din
lungimea corpului).
Fusarul mare este un peşte de apă dulce, care trăieşte în râurile mari şi în Dunăre.
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Se găseşte cu precădere în baziunul Dunării precum şi în Delta Dunării şi pe
râurile mai mari Olt, Tisa, Someş, Mureş, Bega, Timiş, Argeş, Crişul Repede,
Crişul Negru etc.), preferă zonele de pietriş sau nisip.
6

Perioade critice

Perioada de reproducere (primăvară)

7

Cerinţe de habitat

Preferă zonele cu apă adâncă şi cu bental pietros, nisipos sau argilos. În bălţile
zonelor inundabile intră doar accidental, în perioada viiturilor.

8

Arealul speciei

Arealul speciei Zingel zingel (cu verde) la nivel european
9

10

Distribuţia în

Trăieşte în Dunăre si în râurile mari şi relativ adânci, pe fund de nisip, pietriş sau

România

argilă. În bălţile Dunării ajunge rar.

Populaţia naţională

Conform Cărţii Roşii a Vertebratelor din România, efectivul probabil este de mii
de exemplare.

11

Calitatea datelor

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

privind populaţia

măsurători parţiale

naţională
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12

Fotografii

Zingel zingel - Fusar

Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

1159 Zingel zingel

2.

Informaţii specifice

Reproducerea are loc în martie şi aprilie în plin curent, icrele fiind depuse pe

speciei

pietre. Se hrăneşte cu insecte acvatice, crustacee, icre şi peşti mici. Pe teritoriul
naţional specia are un areal mediu în comparaţie cu alte specii de peşti; arealul se
află în uşoară scădere în ultimii zeci de ani. Pe acest teritoriu se poate considera
ca fiind o specie cu vulnerabilitate medie. Specia este protejată prin: Convenţia
de la Berna (Anexa 3), Directiva Habitate (Anexa 5), Lista Roşie IUCN, Legea
462/2001 (Anexa 3A si 4A) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. În vederea protecţiei acestei specii
este necesară conservarea calităţii apei, realizarea construcţiilor ameliorative
hidrotehnice cu consultarea conservationiştilor, păstrarea condiţiilor naturale sau
apropiat de cele naturale în anumite sectoare de râu.
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3.

Distribuţia speciei
[hartă]

4.

Distribuţia speciei

Biotopul acestei specii este reprezentat de tronsoanele cu substrat dur, râurile mari

[interpretare]

de șes și deal, în tronsoanele în care viteza de curgere este moderată, iar substratul
constă din nisip, argilă sau prundiș. Specia este întâlnită frecvent pe tot cursul
Siretului, afluenți și bălți proximale, fiind amenințată de degradarea habitatelor
specifice ei.

5.

Statutul de prezenţă

rezident

[temporal]
6.

Statutul de prezenţă

larg răspândită

[spaţial]
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7.

Statutul de prezenţă

nativă

[management]
8.

Abundenţă

prezenţă certă
5000 – 10000 indivizi

9.

Perioada de

mai 2013 – septembrie 2014

colectare a datelor
din teren
10.

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

Bensettiti, F., Gaudillat, V. & Colab. (): Cahiers d’habitats Natura 2000, T. 1-7,
La documentation Francaise
Darby, S., Sear, D. (2008): River Restoration – Managing the uncertainty in
restoring physical habitats, John Wiley & Sons Ed.
Helfman, G., S. (2007): Fish conservation - A guide to understanding and
restoring Global Aquatic Biodiversity and Fishery Resources, Island Press
Hurford, C., Schneider, M., Cowx, I. Eds. (2010): Conservation Monitoring in
Freshwater Habitats – A practical Guide and Case Studies, Springer Science
+ Business Media B.v.
Maitland, P., S. Morgan, N., C. (1997): Conservation Management of
Freschwater Habitats, Springer Science + Business Media B.v.
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2.3.8. Alte specii importante pentru pentru aria naturală protejată ROSPA0071
Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei

A002

Denumirea ştiinţifică Gavia arctica
Denumirea populară

Fundac polar, Cufundac

Observaţii

Specia folosește ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj.

Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei

A393

Denumirea ştiinţifică Phalacrocorax pygmaeus
Denumirea populară

Cormoran mic

Observaţii

Folosește ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj. Specia este posibil cuibăritoare în
sit.

Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei

A396

Denumirea ştiinţifică Branta ruficollis
Denumirea populară

Gâscă cu gât roșu

Observaţii

Folosește ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj.

Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei

A075

Denumirea ştiinţifică Haliaeetus albicilla
Denumirea populară

Codalb

Observaţii

Folosește ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru odihnă și
hrană în perioadele de iernat și pasaj.
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Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei

A403

Denumirea ştiinţifică Buteo rufinus
Denumirea populară

Șorecar mare

Observaţii

Folosește ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj și iernat.

Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei

A094

Denumirea ştiinţifică Pandion haliaetus
Denumirea populară

Vultur pescar, Uligan pescar

Observaţii

Folosește ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj.

Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei

A097

Denumirea ştiinţifică Falco vespertinus
Denumirea populară

Șoimuleț, Vânturel de seară

Observaţii

Folosește ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru cuibărit și
creștere a puilor dar și pentru odihnă și hrană în perioadele de
pasaj.

Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei

A195

Denumirea ştiinţifică Sterna albifrons
Denumirea populară

Chiră mică

Observaţii

Folosește ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru cuibărit și
creștere a puilor dar și pentru odihnă și hrană în perioadele de
pasaj.
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Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei

A231

Denumirea ştiinţifică Coracias garrulus
Denumirea populară

Dumbrăveancă

Observaţii

Folosește ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru cuibărit și
creștere a puilor dar și pentru odihnă și hrană în perioadele de
pasaj.

Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei

A234

Denumirea ştiinţifică Picus canus
Denumirea populară

Ghionoaie sură

Observaţii

Folosește ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru cuibărit și
creștere a puilor dar și pentru odihnă și hrană în perioadele de
pasaj și iernat.

Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei

A236

Denumirea ştiinţifică Dryocopus martius
Denumirea populară

Ciocănitoare neagră

Observaţii

Folosește ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru odihnă și
hrană în sezonul hiemal. Specia este posibil cuibăritoare în
Rezervația Naturală Lunca Siretului.

Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei

A246

Denumirea ştiinţifică Lullula arborea
Denumirea populară

Ciocârlie de pădure

Observaţii

Folosește ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru cuibărit și
creștere a puilor dar și pentru odihnă și hrană în perioadele de
pasaj.
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Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei

A255

Denumirea ştiinţifică Anthus campestris
Denumirea populară

Fâsă de câmp

Observaţii

Folosește ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior pentru cuibărit și
creștere a puilor dar și pentru odihnă și hrană în perioadele de
pasaj.

2.3.9. Alte specii importante pentru aria naturală protejată ROSCI0072
Amfibieni: Bufo bufo, Hyla arborea
Mamifere: Dryomys nitedula, Muscardinus avellanarius
Plante: Rindera umbellata, Allium gutatum, Campanula macrostachya, Delphinium fissum,
Echinops ritro ssp. ruthenicus, Galanthus elwesii, Mollugo cerviana, Ornithogalum
orthophyllum ssp. psammophyllum, Salvia aethiops, Syrenia montana, Astragalus varius,
Carex stenophylla, Dianthus giganteiformis ssp. kladovanus, Euphorbia peplis, Juncus
capitatus, Myriostoma, Paeonia peregrina, Salix rosmarinifolia, Syrenia cana, Viola
hymettia.
2.3.10. Alte specii importante pentru aria naturală protejată ROSCI0162
Mamifere: Felis silvestris
2.3.11. Specii specii importante pentru Rezervația Naturală Lunca Siretului
Mamifere: Capreolus capreolus, Erinaceus roumanicus
Păsări: Alcedo atthis, Ardea purpurea, Asio otus, Botaurus stellaris, Buteo buteo, Carduelis
carduelis, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Coracias garrulus, Crex crex, Dendrocopos major,
Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Milvus milvus, Parus major, Picus canus
Reptile: Elaphe longissima, Elaphe quatuorlineata, Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta
viridis
Amfibieni: Bombina bombina, Hyla arborea
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Nevertebrate: Aeshna viridis, Helix pomatia, Lucanus cervus
2.3.12. Specii importante pentru Rezervația Naturală Balta Potcoava
Păsări: Alcedo atthis, Anas platyrhynchos, Anser anser, Aythya fuligula, Circus aeruginosus,
Crex crex, Egretta garzetta, Fulica atra, Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax carbo,
Podiceps cristatus
Reptile: Lacerta agilis, Lacerta viridis, Natrix tessellata
Amfibieni: Bombina bombina, Hyla arborea
Pești: Misgurnus fossilis
Nevertebrate: Helix pomatia
2.3.13. Specii importante pentru Rezervația Naturală Dunele de nisip de la Hanul
Conachi
Reptile: Coluber jugularis, Emys orbicularis, Vipera ursinii
2.3.14. Specii importante pentru Rezervația Naturală Balta Tălăbasca
Păsări: Alcedo atthis, Anas platyrhynchos, Anser anser, Ciconia ciconia, Crex crex, Egretta
garzetta, Fulica atra, Pelecanus onocrotalus, Vanellus vanellus
Reptile: Lacerta agilis, Lacerta viridis, Natrix tessellata
Amfibieni: Bombina bombina, Hyla arborea
Pești: Misgurnus fossilis
Nevertebrate: Helix pomatia
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2.4. Informatii socio-economice şi culturale
2.4.1. Comunităţile locale si factorii interesaţi
Harta unităţilor administrativ teritoriale

Fig. 16: Harta unităților administrativ teritoriale la nivelul ROSPA0071
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Lista unităţilor administrativ-teritoriale
ROSPA0071 – Lunca Siretului Inferior
Judeţ

VN

Unitate
administrativ
teritorială
ADJUD

Procent din unitatea
administrativ
teritorială
26.997

4.305

VN

BILIESTI

35.110

2.059

GL

BRANISTEA

52.986

9.051

GL

COSMESTI

25.572

3.203

GL

FUNDENI

64.585

7.417

VN

GAROAFA

17.058

3.334

VN

HOMOCEA

16.847

2.072

GL

INDEPENDENTA

43.918

8.308

GL

IVESTI

4.881

1.207

GL

LIESTI

3.469

0.835

VN

MARASESTI

16.533

3.954

BR

MAXINENI

3.775

1.388

GL

MOVILENI

32.409

3.529

GL

NAMOLOASA

40.159

7.651

VN

NANESTI

9.446

1.238

GL

NICORESTI

13.878

2.498

GL

PISCU

37.283

6.343

VN

PLOSCUTENI

31.548

2.136

GL

POIANA

38.129

3.868

VN

PUFESTI

21.336

2.838

VN

RUGINESTI

5.241

1.260

GL

SENDRENI

2.011

0.261

BR

SILISTEA

3.392

1.108

VN

SURAIA

15.393

2.071
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GL

TUDOR
VLADIMIRESCU

52.248

8.042

GL

UMBRARESTI

16.205

3.586

BR

VADENI

4.684

2.000

VN

VÂNATORI

12.338

2.800

VN

VULTURU

4.710

1.331

Tab.13: Unități administrative și procentul de ocupare la nivelul ROSPA0071

ROSCI0162-Lunca Siretului Inferior

Judeţ

Unitate administrativ
teritorială

VN

ADJUD

Procent din
unitatea
administrativ
teritorială
26.804

VN

BILIESTI

25.819

2.204

GL

BRANISTEA

10.131

2.518

GL

COSMESTI

26.843

4.892

GL

FUNDENI

8.290

1.385

VN

GAROAFA

15.655

4.452

VN

HOMOCEA

9.845

1.762

GL

INDEPENDENTA

17.351

4.776

GL

IVESTI

4.982

1.793

GL

LIESTI

3.702

1.296

VN

MAICANESTI

0.392

0.244

VN

MARASESTI

19.014

6.616

BR

MAXINENI

4.574

2.447

GL

MOVILENI

33.652

5.331

GL

NAMOLOASA

16.241

4.502

VN

NANESTI

14.000

2.669

GL

NICORESTI

14.863

3.893
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6.219

GL

PISCU

13.046

3.229

VN

PLOSCUTENI

31.765

3.129

GL

POIANA

38.215

5.640

VN

PUFESTI

22.376

4.331

VN

RUGINESTI

7.968

2.787

GL

SENDRENI

2.376

0.448

BR

SILISTEA

3.354

1.594

VN

SURAIA

12.426

2.432

GL

TUDOR VLADIMIRESCU

16.054

3.595

GL

UMBRARESTI

16.845

5.424

BC

URECHESTI

9.333

2.298

BR

VADENI

4.689

2.914

VN

VÂNATORI

11.266

3.720

VN

VULTURU

3.529

1.451

Tab. 14: Unități administrative și procentul de ocupare la nivelul ROSCI0162
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ROSCI0072 - Dunele de nisip de la Hanul Conachi
Judeţ

GL

Unitate
administrativ
teritorială
FUNDENII
NOI

Procent din
unitatea
administrativ
teritorială
5.769

Procent din
aria naturală
protejată

100

Tab.15: Unități administrative și procentul de ocupare la nivelul ROSCI0072

Rezervația Naturală Balta Potcoava
Judeţ

GL

Unitate
Procent din Procent din
administrativ
unitatea
aria
teritorială
administrativ
naturală
teritorială
protejată
BRANISTEA 0.630
100

Tab.15: Unități administrative și procentul de ocupare la nivelul Rezervației Naturale Balta
Potcoava

Rezervația Naturală Balta Tălăbasca
Judeţ

GL

Unitate
administrativ
teritorială
TUDOR
VLADIMIRESCU

Procent din
unitatea
administrativ
teritorială
3.344

Procent din
aria
naturală
protejată
100

Tab.16: Unități administrative și procentul de ocupare la nivelul Rezervației Naturale Balta
Tălăbasca
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Rezervația Naturală Dunele de nisip de la Hanu Conachi

Judeţ

VN

Unitate
Procent din
Procent din aria
administrativ
unitatea
naturală protejată
teritorială
administrativ
teritorială
RASTOACA 0.008
2.657

VN

SURAIA

0.144677942

97.274

Tab.17: Unități administrative și procentul de ocupare la nivelul Rezervației Naturale Dunele
de nisip de la Hanul Conachi

Rezervația Naturală Lunca Siretului – Trupul Pădurea Dumbrăvița
Judeţ

VN

Unitate
Procent din Procent din
administrativ
unitatea
aria
teritorială
administrativ
naturală
teritorială
protejată
GAROAFA
0.011
0.217

VN

VÂNĂTORI

4.332

99.783

Tab.18: Unități administrative și procentul de ocupare la nivelul Rezervației Naturale Lunca
Siretului –Trupul Pădurea Dumbrăvița

Rezervația Naturalã Lunca Siretului - Trupul Pădurea Neagră
Judeţ
Unitate
Procent din Procent din
administrativ
unitatea
aria
teritorială
administrativ
naturală
teritorială
protejată
FUNDENII
GL
NOI
5.258
100
Tab.19: Unități administrative și procentul de ocupare la nivelul Rezervației Naturale Lunca
Siretului –Trupul Pădurea Dumbrăvița
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Rezervația Naturală Pădurea Merișor-Cotul Zătuanului
Judeţ

Unitate
administrativ
teritorială

VN

BILIESTI

Procent din
unitatea
administrativ
teritorială
0.061

Procent din
aria
naturală
protejată
0.258

VN

GAROAFA

2.767

38.926

GL

MOVILENI

0.334

2.615

VN

VÂNATORI

3.568

58.289

Tab.20: Unități administrative și procentul de ocupare la nivelul Rezervației Naturale Pădurea
Merișor-Cotul Zătuanului
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2.4.2. Patrimoniul cultural

Fig. 17: Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural naţional
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Peisajul
Peisajul Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică Lunca Siretului Inferior (RO SPA 0071)
include habitatele naturale de tipul: plaje de nisip, râuri, lacuri, mlaștini, turbării, pajiști
naturale, stepe, culturi (teren arabil), pășuni și păduri de foioase.
Astfel, în interiorul ariei protejate Lunca Siretului Inferior se află în conservare o serie de
habitate de interes științific și turistic:
- mlaştini şi stepe sărăturate panonice (şi vest-pontice).
- curs de apă cu vegetaţiedin Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion.
- râu cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention.
- pajişti aluviale cu Cnidion dubii.
- păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae).
- păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus
angustifolia.
- păduri stepice euro-siberiene de stejar Quercus spp.
- zăvoaie cu Salix alba şi de Populus alba.
Totodată, o atractivitate turistică a ariei protejate Lunca Siretului Inferior este reprezentată de
diversitatea ridicată de specii de conservate.
Diferitele categorii de specii, spaţiile deschise, peisajele naturale şi vederile panoramice
reprezintă importante atracţii turistice şi generatoare de beneficii economice prin practicarea
ecoturismului.
Creșterea gradului de atracție și prin urmare a numărului de vizitatori în aria protejată Lunca
Siretului Inferior se poate realiza și prin dezvoltarea de parteneriate cu arii protejate din
apropiere, cu patrimoniu natural la fel de valoros, cum ar fi spre exemplu cu Parcul Natural
Lunca Joasă a Prutului Inferior, incluzând ROSCI0105 și ROSCI0213. Dată fiind vecinătatea
celor două arii protejate și deținerea la comun a zonei adiacente dintre râurile Siret și Prut,
dezvoltarea în parteneriat a rețelei turistice incluzând activități, servicii și facilități,
promovarea patrimoniului local și protejarea biodiversității, ar conduce la creșterea
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atractivității regionale și la beneficii economice și de protecție a mediului pentru ambele
situri.
Alte arii protejate situate în apropierea sitului Lunca Siretului Inferior sunt: Balta Albă Amara - Jirlău (RO SPA 0004) – la sud-vest (Brăila, Buzău); Ianca - Plopu - Sărat (RO SPA
0048) – la sud (Brăila); Lunca Siretului Mijlociu (RO SPA 0072) –la nord (Neamț, Bacău,
Iași); Măgura Odobeşti (RO SPA 0075) – la nord-vest (Vrancea) (Mănoiu, Brînzan, 2013).
Totodată, aria protejată Lunca Siretului Inferior (RO SPA 0071) se suprapune cu rezervațiile
naturale Balta Potcoava (comuna Braniștea, Galați), Balta Tălăbasca (comuna Măxineni,
Brăila), Pădurea Neagră (comuna Garoafa, Vrancea) și ariile protejate de tip SPA – Măxineni
(RO SPA 0077, Brăila) și de tip SCI – Pădurea Merişor-Cotul Zatuanului (comunele Vânători
și Garoafa, Vrancea), Dunele de nisip de la Hanul Conachi (RO SCI 0072, Galați) șiLunca
Siretului Inferior (RO SCI 0162), ridicând astfel complexitatea sitului și potențialul său
turistic (ACDB, 2010; Mănoiu, Brînzan, 2013).
Situl ROSPA 0071 se remarcă din punct de vedere al elementelor de atracție turistică și prin
prezența unor spectaculoase puncte de belvedere.

Obiective turistice
Spațiul ROSPA 0071 este destul de bogat sub aspectul elementelor antropice interesante
din perspectivă turistică. Deși obiectivele nu sunt decât în mică măsură de interes național sau
internațional, ele constituie elemente a căror vizitare poate completa un sejur în zonă, mai ales
că există o paletă destul de variată a acestora.
Un element aparte de atracţie turistică este reprezentat de arhitectura tradiţională locală,
de valoare recunoscută prin declararea ca monument de arhitectură a ansamblului de arhitectură
populară din satul Corbu Vechi (com. Măxineni). Astfel, localitățile din spațiul rural se remarcă
prin prezența de locuințe tradiționale, construite din furci (stinghii de lemn încrucişate, care
formează scheletul, umplute cu lut amestecat cu paie de grâu (vălătuci) sau din chirpici,
văruite în interior şi exterior cu var alb-bleu sau crem, acoperite cu diverse materiale (extrem
de rar cu lemn sau stuf) și prevăzute cu prispă(cerdac), sprijinind acoperişul cu 3-5 stâlpi de
lemn.
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Localnicii și-au înfrumusețat locuințele cu diverse elemente decorative, între care se
remarcă decorarea pereților locuințelor sau gardurilor și folosirea unor pazii traforate din lemn
și uneori viu colorate (nuanțe de verde, albastru).
Existența paziilor traforate din lemn și vopsite în diverse nuanțe intense de culori este o
prezență până și în cazul locuințelor mai modeste, indicând o preocupare a localnicilor pentru
o bună imagine a gospodăriei proprii. Această caracteristică poate fi utilizată pentru a proiecta
o imagine pitorească și în ochii vizitatorilor.
Locuințelor cu aspect tradițional li se adaugă și gospodării cu construcții anexe (grajd,
șură, adăposturi pentru animale, hambare etc.) care păstrează de asemenea specificul local, dar
și o serie de ateliere meșteșugărești.
O altă latură a vieții în localitățile adiacente ROSPA 0071 este cea religioasă. Această
latură s-a concretizat în construcția unor lăcașuri de cult, troițe sau alte clădiri și artefacte
religioase, dintre care unele chiar se remarcă prin frumusețea lor și pot reprezenta valori
turistice.
Lăcaşurile de cult cel mai valoroase şi prezentând cel mai ridicat nivel de atractivitate,
datorită vechimii şi a stilului arhitectural specific, sunt: Biserica Adormirea Maicii Domnului
(1848, com. Vădeni); Mănăstirea Matei Basarab (1637, com. Măxineni); Biserica de lemn
Intrarea în Biserica (1776, Năneşti); Mănăstirea Ciupercă (com. Rugineşti); Biserica de lemn
Cuvioasa Paraschiva (sec. al XVII-lea, com. Rugineşti); Mănăstirea Sihastru (1885, Adjud);
Biserica Adormirea Maicii Domnului (1701, com. Pufeşti); Biserica din Cosmeşti Vale (1869,
com. Cosmeşti); Biserica Sf. Maria (sec. al XVII-lea, com. Homocea); şi Mănăstirile Sihastru
şi Oancea (sec. al XVII-lea, com. Ploşcuţeni). Acestora li se adaugă, ca obiective religioase şi
istorice de interes turistic, Mănăstirea Vladimireşti (com. Tudor Vladimirescu) şi
ruinele bisericii lui Matei Basarab (sec. al XVII-le), sit clasat deja ca monument de arhitectură
de interes naţional.
Elementele comemorative sunt completate de existenţa în zonă a două case memoriale
a doi scriitori români recunoscuţi – Hortensia Papadat Bengescu (com. Iveşti) şi
Panait Istrati (com. Vădeni).
Dintre siturile arheologice, cetatea dacică Piroboridava (com. Poiana) şi complexul
arheologic daco-roman de la Tirighina-Barboşi (com. Braniştea) sunt clasate ca monumente
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istoric datorită urmelor a peste 500 de ani de existenţă dacică şi apoi daco-romană, în timp ce
situl arheologic de la Măxineni cuprinde o necropolă de dată mai recentă (1637-1638).


Descrierea obiectivelor turistice

În proximitatea Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lunca Siretului Inferior se află o serie
de obiective turistice, majoritatea având caracter ecumenic sau istoric.
Spațiul este unul cu o istorie îndelungată și framântată, astfel încât sunt prezente o serie de situri
arheologice, monumente istorice, dar și monumente comemorative sau spre readucere aminte.
Se remarcă Mausoleul de la Mărășești, ridicat în memoria soldaților care au murit în 1917 pe
aceste meleaguri. Acestuia, i se adaugă Monumentele Eroilor de la Furcenii-Noi (com.
Cosmeşti) şi Cosmeşti (com. Cosmeşti), dedicate celor care au luptat în cele două războaie
mondiale.

Mausoleul Eroilor Mărăşeşti (1916-1919)
Localitatea: Mărășești
Adresa: Soseaua Națională DN 2 București - Suceava (E85)
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): VN-IV-m-A-06631
Scurtă descriere
Mausoleul a fost construit în urma propunerii făcute la data de 8 iunie 1919 în Congresul
Societății Ortodoxe a Femeilor Române. Comitetului de Inițiativă a fost format din: Președinte
Alexandrina Cantacuzino, Nicolae Iorga, Gen. C. Cristescu, ing. C Bals, Maria Glagoveanu,
Elena Odobescu, Elena Davila, ing. N. Micrescu și Zoe Gh. Rarincescu. Lucrările au fost
începute în 1923 pe terenul donat de moșierul Georges Negroponte și au fost finalizate la 18
septembrie 1938 când a avut loc sfințirea în prezența Familiei Regale.
Monument de arhitectură funerară, Mausoleul Eroilor de la Mărășești este unicat, atât
prin valoarea lui arhitecturală cât și ca proporții; este opera unor autori de prestigiu: arh. George
Cristinel,

sculptorii

Ion

Jalea

și

Cornel

Medrea,

Pictorul

Eduard

Saulescu.

Construcție masivă, cu un contur octogonal neregulat și în formă de piramidă, Mausoleul
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prezintă o simetrie perfectă față de axa est-vest care reprezintă și calea de acces. Întregul
ansamblu este format din: mausoleu, muzeul luptelor de la Mărășești , platforme și terase
exterioare, terasarea în trepte, alei de acces, ansamblul statuar și monumentul ce marchează
perimetrul în care a fost amplasat Mormântul Eroului Necunoscut între anii 1950-1993.
În mausoleu se află depuse rămășițele eroilor din peste 250 de mari unități ale Armatei
României: Regimentele 18, 23, 31, 41, 48, 75 Infanterie; 1926 eroi nominalizați, 106 eroi
necunoscuți – depuși în 152 cripte individuale; 8 cripte comune cu 3000 eroi și 600 în osuarul
central de sub sarcofagul generalului Eremia Grigorescu (reînhumat aici în 29.08.1924). În
culoarul Cavalerilor se află criptele eroilor: lt. Gabriel Pruncu, lt. col. Arthut Virtejanu, copilulerou Maria Ioan Zaharia, mr. Grigore Ignat, preoții Ionescu Cazacu Ștefan și Nicolau Grigore.

Gara Mărășești
Localitatea: Mărășești
Adresa: Str. Doinei nr.1
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): VN-II-m-B-06518
Scurtă descriere
Situată în partea de vest a orașului, Gara din Mărășești monument istoric clasat cod LMI VNII-m-B-06518 este una din cele mai deosebite din România.

Reprezintă unul din capetele primei linii proiectate și construite exclusiv de ingineri români în
1881 între Buzău și orașul lângă care s-a strigat: ”Pe aici nu se trece”. Traseul liniei BuzăuMărășești a fost inaugurat la 30 octombrie 1881, făcând legatura între patru mari stații: Buzău,
Râmnicu-Sărăt, Focșani, Mărășești.

Statuia Victoriei, Tişiţa, Mărăşeşti
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Localitatea: Mărășești
Adresa: Tișița, E85,Km.282
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): VN-III-m-A-06586

Scurtă descriere
Initiațiva construirii acestui monument istoric Cod LMI VN-III-m-A-06586, a aparținut
directorului ziarului „Curentul”, cunoscutul ziarist Pamfil Șeicaru. Acesta s-a adresat
prefectului județului Putna, arătându-și indignarea și durerea privind modul cum sunt cinstite
locurile istoricelor lupte de la Mărășești din anul 1917.

Pregătirile pentru acest eveniment au fost deosebite și încarcate de solemnitate și emoție; la
inaugurarea din septembrie 1934 au fost prezenți: Regele Carol al-II-lea, Mihai, Mare Voievod
de Alba-Iulia, mareșalul Alexandru Averescu, mitropolitul Moldovei, clerul județului Putna etc.
Statuia, opera marelui sculptor Oscar Han, este realizată din bronz, având o înăltime de 2,50 m
și reprezintă o femeie cu sabia ridicată deasupra capului, personificare a zeiței Victoriei.

Pe fațada postamentului, pe o placă dreptunghiulară se putea citi:
"De dincolo de viață fulgeră porunca lor: Iubirea de patrie
Carol II Rege"

Iar pe laterala din stânga:
"Umbrelor sacre închinarea noastră
Pamfil Șeicaru"

Biserica „Sfinţii Voievozi” - sat Mirceştii Vechi, comuna Vânători
Cult: ortodox
Adresa: Mirceştii Vechi, comuna Vânători
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): VN-II-m-B-06521
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Scurtă descriere
Biserica cu hramul „Sf. Voievozi” monument istoric cod LMI VN-II-m-B-06521, a fost
construită în secolul XVIII în timpul domniei lui Constantin Mavrocordat. Din inscripţia ce se
află pe unul din pereţii bisericii se poate constata că lăcaşul sfânt a fost renovat şi restaurat în
anul 1802 de către Lucia Kara Efendi Teodor. Biserica este construită în formă de cruce, în
stilul moldovenesc fără cupolă, adăugându-se între anii 1925-1930 două marchize din lemn.
Pictura iniţială nu a fost cunoscută, ulterior pictându-se în anul 1943 în „tempera” de către
pictorul Paşcu Vasile.

Cetatea dacică Piroboridava
Tip: Vestigii arheologice
Localitatea: com. Poiana
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): GL-I-s-A-02989, GL-I-s-A-02989
Situată pe un pinten desprins din terasa înaltă a Siretului, aşezarea era apărată pe trei
laturi de râpi abrupte şi deosebit de înalte iar pe cea de a patra, de un val cu şanţul
corespunzător, care o separă de restul terasei. Dincolo de acesta, însă, continuă locuirea cu
caracter de aşezare civilă şi, mai departe, pe teritoriul satului, se întinde necropola, în cadrul
căreia au fost identificate şi morminte tumulare.

Zidul lui Donie - sat Hângulesti, comuna Vulturu
Localitatea: Hângulesti
Adresa: Comuna Vulturu
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): VN-II-m-B-06512

Scurtă descriere
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Zidul lui Donie, monument istoric Cod LMI VN-II-m-B-06512 este situat în partea de
vest a satului Hângulesti în locul numit „Sonda” și datează din anul 1800.

În secolul al XVIII-lea, majoritatea satelor din această regiune aparțineau lui Donie Dimian. Se
presupune că acest Donie s-a căsătorit cu o soră a lui Ion Neculce și tot el era “mare căpitan de
marginea Țării Românești”( prezent în delegația care încheia la Focșani actul din 1701 “pentru
așezarea ponturilor” între cele două țări). Începând cu 1728, Donie Dimian apare cu titlul de
ispravnic al marginii.

O mare parte din moșiile și satele ce aparțineau familiei Donie au fost cotropite de Mănăstirea
Sf. Ioan din Focșanii-Munteni, ctitorită de Grigore Ghica în 1661, înzestrată și cu numeroase
alte moșii. Localitatea este asezată pe un șes deschis în toate părțile, care se pierde în apele
Râmnei, Râmnicului Sărat și Putnei. Pe la marginea ei trece pârâul Leica, care formează spre
est balta Leica, din care o parte se numeste Balta Zidului, datorită ruinelor cunoscute sub
numele de “Zidul lui Donie”. Acestea, la randul lor, au dat numele de Lunca Cotul Zidului unui
mic șes din Lunca Tuguiatilor.

Complexul arheologic daco-roman de la Tirighina-Barboşi
Tip: Vestigii arheologice
Adresa: com. Braniştea
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): GL-I-s-A-02971
Complexul arheologic de la Tirighina-Barboși se întinde pe aproximativ 10 hectare și
cuprinde vestigii ale unui castru roman, un castellum de pământ, două necropole romane,
dintre care una tumulară, trei depozite de amfore, așezarea civilă din șesul Siretului și
vestigiile locuirii romane din zona de vest a cartierului gălățean Dunărea

Biserica „Sfinţii Voievozi” - sat Maluri, comuna Vulturu
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Cult: ortodox
Adresa: Maluri, comuna Vulturu
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): VN-II-m-B-06516
Scurtă descriere
Biserica cu hramul „Sf. Voievozi” monument istoric cod LMI VN-II-m-B-06516 a fost
zidită din cărămidă pe o temelie din piatră în anul 1819 de către boierul Costache Robescu. În
perioada primului război mondial, biserica aflându-se în zona frontului, a fost devastată şi
pustiită. În anul 1940 din cauza seismelor au fost necesare reparaţii de consolidare, adăugânduse în acelaşi timp şi un pridvor. Alte reparaţii s-au efectuat între anii 1983-1985 care au constat
în refacerea tencuielilor interioare şi exterioare. De asemenea, biserica şi catapeteasma s-au
împodobit cu o frumoasă pictură realizată în tehnica fresco.
Situl arheologic de la Anghelești
Tip: Așezare fortifiată
Adresa: sat Anghelești, com. Ruginești,
Cod LMI VN-I-s-A-06347
la V si S-V de sat datare: Eneolotic, epoca bronzului, cod LMI VN-I-m-A-06347.01, cod LMI
VN-I-m=A=06347.02

Situl arheologic de la Văleni
Tip: Așezare
Adresa: punct Atanasiu, sat Văleni, com. Ruginești, la 600 m de punct Popa Cloșcă
datare: Eneolotic, Epoca bronzului - Cultura Cucuteni, Monteoru, cod LMI VN-I-s-A-06397,
cod LMI VN-I-m-A-06397.01.02
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Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” - sat Angheleşti, comuna Rugineşti
Cult: ortodox
Adresa: Angheleşti, comuna Rugineşti
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): VN-II-m-B-06495

Scurtă descriere
Biserica de lemn „Sfântul Nicolae’’, cunoscută şi sub numele Schitul Angheleşti sau
Schitul Călugăresc, a fost înălţată în satul cu acelaşi nume, în prima jumătate a secolului XVIII,
în timpul domniei lui Scarlat Grigore Ghica. Este un monument istoric clasat nr. Cod LMI VNII-m-B-06495. Planul bisericii este în formă de navă, având pronaosul absidat şi altarul
decroşat. S-a folosit o tehnică constructivă străveche, cea a îmbinării pereţilor „în coadă de
rândunică“, legându-se între ei cu o serie de grinzi. Este o construcţie de mici dimensiuni, căreia
i s-a adăugat un pridvor din scânduri, cu acces de pe latura sudică, pe care s-a amplasat turnul
clopotniţă. Interiorul este înfrumuseţat de icoanele catapetesmei, fiind pictate mult mai târziu,
iar calităţile arhitecturale sunt puse în valoare de decoraţia faţadelor, dar şi de bârnele fasonate
sub forma unor aripi.

Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” - sat Rugineşti, comuna Rugineşti
Cult: ortodox
Adresa: comuna Rugineşti
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): VN-II-m-A-06556
Scurtă descriere
Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”, monument istoric cod LMI VN-II-m-A06556, a fost ridicată de obştea sătească încă din veacul al XVII-lea. Edificiul înfăţişează planul
de veche tradiţie al navei dreptunghiulare cu partea de vest poligonală şi absida altarului
decroşată. Pereţii edificiului, înălţaţi pe o temelie de bolovani de râu, au fost realizaţi din bârne
groase de stejar, încheiate în sistemul vechi de „coadă de rândunică”. Altarul este iluminat de
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o mică fereastră montată în axul estic al absidei, iar pe latura sudică, în decroş, o uşă face
legătura interiorului cu exteriorul. Accesul în interiorul lăcaşului este asigurat de uşa de pe
peretele sudic al pronaosului, uşă încoronată de un ancadrament bogat ornat cu brâu dublu.
Acoperişul este rotunjit pe abside, fără a fi spart pentru a se înălţa o turlă clopotniţă, aflată pe
latura sud-vestică, realizată din lemn şi având forma unui turnuleţ. Valoarea artistică a bisericii
este întregită de o interesantă pictură murală, iar decoraţia realizată în frescă constituie podoaba
de preţ a monumentului. Totul demonstrează că meşterii locali au creat acest lăcaş de cult în
consonanţă cu „arhitecţii” existenţi la acea vreme, meşteri ce s-au priceput să construiască
frumos şi trainic.

Biserica de lemn „Sfântul Ioan Botezătorul” - sat Chiţcani, comuna Moviliţa
Cult: ortodox
Adresa: Chiţcani, comuna Moviliţa
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): VN-II-m-A-06503
Scurtă descriere
Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” monument istoric nr. cod LMI VN-II-m-A-06503,
reprezintă un frumos lăcaş de cult dăltuit în lemn de mâna meşterilor populari pe la finele
secolului al XVII-lea. Biserica de lemn ne edifică în legătură cu tehnica constructivă străveche,
comună întregii arhitecturi populare româneşti, aceea a îmbinării pereţilor în coadă de
rândunică. Cununile pereţilor au fost clădite pe un soclu de piatră de râu şi în relief faţă de
temelia din lemn, cu rol de a asigura o protecţie mai bună. Construcţia înfăţişează un plan cu
nava dreptunghiulară, iar dispunerea încăperilor s-a făcut pe axa longitudinală est-vest, cu
absida altarului în decroş faţă de planul naosului. Intrarea principală este marcată de uşa de
lemn, realizată din două scânduri groase, prinse în cuie de lemn la fel ca întreaga construcţie;
portalul este frumos împodobit cu motive sculptate, foarte vechi, cum ar fi „frânghiile în relief”
la cei doi stâlpi verticali. Intrarea este protejată de un pridvor care a fost adăugat în secolul al
XVIII-lea, având un plan dreptunghiular, susţinut de stâlpi din lemn „cu admirabile capitete,
sugerând un consiliu de stele”. Clopotniţa, la fel de „bătrână” ca şi biserica, se află în incinta
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lăcaşului, având de fapt forma unui acoperiş piramidal susţinut de patru stâlpi de lemn sub care
se ascunde clopotul. Se remarcă de asemenea stranele din lemn, pe spătarul cărora s-au tăiat
cruci în relief vopsite în ocru şi cele patru icoane împărăteşti realizate în tonuri de roşu.

Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului“ - sat Lărgăşeni, comuna Corbiţa
Cult: ortodox
Adresa: Lărgăşeni, comuna Corbiţa
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): VN-II-m-A-06513

Scurtă descriere
Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului’’ monument istoric clasat nr Cod LMI VN-IIm-A-06513 a fost ctitorită de familia Conachi între anii 1759-1760. Prin dimensiunile şi
măreţia ei poate concura cu bisericile de zid moldoveneşti de la care au fost preluate aspectele
tipologice şi cele de plan. Acoperişul este confecţionat din şindrilă, cu streşini largi care
acoperă întreg edificiul. Turla din lemn are formă pătrată, fiind străpunsă pe cele patru laturi
de ferestre cu gratii de lemn. Biserica deţine valoroase piese de mobilier printre care se
remarcă uşile împărăteşti şi scenele pictate cu chipurile evangheliştilor. Acest edificiu se
impune în rândul monumentelor, fiind o maiestuoasă operă de arhitectură populară.

Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, sat Lespezi, comuna Homocea
Cult: ortodox
Adresa: Lespezi, comuna Homocea
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): VN-II-m-B-06515
Scurtă descriere
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Acest lăcaş cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” a fost ridicat în a doua jumătate a
secolului a XIX-lea de către comunitatea monahilor ce trăiau în aceste părţi având în stăpânire
şi servind până la aceeaşi dată drept lăcaş de închinare - schit comunităţii de călugări greci. De
proporţii reduse şi în linii arhitecturale simple, schitul „Precista” monument istoric cod LMI
VN-II-m-B-06515, cum se intitula în trecut, e construit în formă de corabie, fără turlă, cu o
boltă de aceeaşi formă şi prevăzută cu ferestre mici în firidele boltite ale pereţilor. Pe o temelie
din piatră, întreaga clădire inclusiv bolta e din cărămidă şi acoperită cu tablă. Devenind după
1864 biserica de enorie i s-au făcut în decursul timpului reparaţii şi renovări care au constat în
pictarea catapetesmei (1920), repictarea icoanelor împărăteşti (1934), ancorarea pereţilor cu
şine şi bare de fier, adăugarea unui Cafas şi a unui pridvor în faţă (1941).

Primăria Adjud, str. Vasile Alecsandri nr.1
Localitatea: Adjud
Adresa: Vasile Alecsandri, nr.1
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): VN-II-m-B-06493
Scurtă descriere
Primăria de la Adjud monument istoric Cod LMI VN-II-m-B-06493 a fost construită la
începutul sec al XX-lea, la inițiativa unei fundații și donată orașului ca sediu administrativ.
Cladirea a fost construită pe un singur nivel cu elemente ale stilului neoclasic. Fațada de la
stradă pune în valoare intrarea principală în rezalit ce prezintă trei arcade semicirculare între
care au fost amplasate coloane adosate cu capitel compozit. Acestea sustin un fronton pe care
se înalță o turlă și care este prevăzut cu acoperiș mansardat, separate de restul clădirii. Fațadele
sunt ritmate de ferestre cu ancadramente simple din tencuială.

Monumentul Eroilor români si ruşi (1916-1918), Adjud, str. Republicii, nr. 2
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Localitatea: Adjud
Adresa: Strada Republicii nr.2
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): VN-IV-m-B-06611
Scurtă descriere
La intrarea în orasul Adjud, în incinta cimitirului se află monumentul istoric clasat cod
LMI VN-IV-m-B-06611 ridicat de către locuitorii orașului, care amintește că „Aici odihnesc
ostașii

români

și

ruși

căzuți

pe

aceste

locuri

în

războiul

1916-1919”.

Monumentul are o înăltime de 3,15 m și se înfătișează ca un stâlp paralelipipedic din beton. În
fața lui se află o criptă cu o cruce neagră în relief; inscripția monumentului este săpată în beton,
caligrafiată cu majuscule negre.

Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” a mănăstirii Sihastru, comuna Ploscuţeni
Cult: ortodox
Adresa: comuna Ploscuţeni
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): VN-II-m-B-06553
Scurtă descriere
Vechiul Schit „Sihastru” a fost întemeiat în anul 1748 de hatmanul Sandu Şendrea şi
soţia sa Sanda. Aşezământul a fost întemeiat, ca semn de mulţumire faţă de pustnicul Sebastian,
care l-a vindecat pe Şendrea de rana de la picior, „o veche moştenire” din luptele cu tătarii, la
Valea Siretului. În anul 1909 schitul devine metoh al Episcopiei Romanului; a urmat o perioadă
în care schitul a trecut printr-o serie de transformări precum exceptarea de la secularizarea
averilor mănăstireşti, transmiterea bunurilor bisericeşti la Buciumeni etc. Biserica cu hramul
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” monument istoric Cod LMI VN-II-m-B-06553 a fost construită
în anul 1891 din cărămidă pe temelie de beton de către Petrache Şendrea din Nicoreşti. Pentru
aceasta, în 1876 el dărâmă biserica veche din lemn de stejar şi chiliile, construite odată cu
întemeierea schitului, toate aflate în ruină. Biserica construită pe un plan triconc este înzestrată
cu o catapeteasmă din lemn de stejar, frumos înpodobită cu sculpturi şi poleită cu foiţă de aur.
O parte din podoabele bisericii au fost jefuite de năvălitorii diferitelor epoci iar o parte sunt la
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Muzeul Episcopal. Mănăstirea deţine şi o colecţie muzeală în care sunt cuprinse: icoane vechi,
cărţi de cult vechi.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” sat Domneşti, comuna Pufeşti
Cult: ortodox
Adresa: Domneşti, comuna Pufeşti
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): VN-II-m-A-06508
Scurtă descriere
Satul Domneşti, aşezat pe malul Siretului, este o aşezare veche menţionată documentar
încă din veacul al XVII-lea. A fost construit ca târg înfloritor în veacurile al XVII-lea şi al
XVIII-lea unde Eustraţie Dabija Voievod şi soţia sa Dafina şi-au înălţat o Curte domnească în
anul 1688. Tot atunci s-a construit un lăcaş de închinare „Adormirea Maicii Domnului”. În
pisanie se menţionează că biserica „s-au săvârşit la veleat 7250 (1741), la septembrie în 25 de
zile”, an ce nu corespunde cu anul zidirii bisericii consemnat în cronicile vremii („în timpul
domniei lui Dabija Vodă“). Biserica prezintă tipologia arhitecturii din Moldova de secol XVII,
cu planul triconc, având pridvorul amplasat pe latura de sud, cu restul încăperilor: pronaos, naos
şi altar urmând axa de vest-est. Peste pridvorul cu arcatura semicirculară, susţinută de coloane
din zidărie, acoperit de o boltă în cruce se înalţă turnul clopotniţei în plan pătrat. Interiorul este
acoperit de bolţi semisferice; o catapeteasmă din lemn cu bogate decoraţii vegetale sculpate ce
se înfăşoară pe coloanele ce încadrează icoanele împărăteşti şi frizele care separă şirul de
icoane, împodobeşte biserica în interior. Plastica faţadelor se impune prin brâul realizat din
două şiruri de cărămizi aşezate pe colţ. Brâul şi tipul de pridvor deschis demonstrează
confluenţele cu Ţara Românească, în timp ce silueta zveltă şi aşezarea turnului pe latura sudică
sunt caracteristici ale arhitecturii ecleziastice moldoveneşti. Biserica, prin tipologia de plan,
prin decoraţiile plastice ale faţadelor, demonstrează fenomenul de schimburi culturale,
arhitectonice dintre cele două ţări: Moldova şi Muntenia.
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2.4.3. Caracterizarea unităţilor administrativ-teritoriale
ROSPA 0071 se desfășoară pe teritoriul administrativ a trei județe, incluzând 31 de unități
administrativ-teritoriale - UAT astfel:
-

Vrancea, respectivAdjud, Bilieşti, Garoafa, Homocea, Mărăşeşti, Năneşti, Ploscuţeni,
Pufeşti, Rugineşti, Suraia, Vulturu, Vânători.

-

Galați, respectiv Umbrăreşti, Şendreni, Tudor Vladimirescu, Slobozia Conachi, Schela,
Braniştea, Cosmeşti, Fundeni, Independenţa, Iveşti, Lieşti, Movileni, Nicoreşti,
Nămoloasa, Piscu, Poiana;

-

Brăila, respectiv Măxineni, Siliştea, Vădeni.
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Fig.18: Unități administrative-teritoriale (UAT) cu teritorii în spațiul ROSPA 0071
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Aria protejată este trasată astfel încât să evite perimetrele construite, dar și spațiile alocate
utilizărilor economice cu caracter permanent (cum sunt cele agricole), însă situarea localităților
în vecinătate imediată presupune relații și influențe considerabile.
Elementele specifice fiecărei așezări sunt rezultatul unei evoluții istorice marcată nu
numai de corelația cu mediul, adaptarea la condițiile locale și valorificarea resurselor naturale,
dar și de evenimentele socio-istorice de amploare mai redusă sau mai extinsă. Extrem de
sugestive sunt în această direcție particularitățile legate de geneza fiecărei localități. De
exemplu, o serie de localități au fost constituite în scopul valorificării condițiilor specifice,
locale, de mediu (Biliești dispunând de condiții favorabile pentru cultivarea și prelucrarea inului
și a cânepei), altele pentru a evita restrictivități de mediu (din cauza inundațiilor, actualul oraș
Adjud, prin mutarea unei părți din populația localității numită astăzi Adjudu Vechi sau Calienii
Noi, prin desprindere de Calienii Vechi). De asemenea, geneza altor localități este explicată de
inițiative de populare venite din partea unor familii (Șendreni) sau a unor decidenți (Slobozia
Conachi a fost înființată de Costache Conachi pentru a lucra terenurile aflate în proprietatea
acestuia, Independenţa prin împroprietărirea din anul 1879 a 180 de însurăţei după Războiul de
Independenţă, Argea prin eliberarea unor robi de pe moșia lui Costache Conachi).
Din perspectiva numărului de locuitori, aspectelor structurale şi caracteristicilor
funcţionale, localitățile din arealul analizat se caracterizează prin aspecte diferenţiate, impuse
de:
-

localizarea în raport cu suprafețele acvatice și umede, de la nivelul luncii Siretului sau
dezvoltate pe cursurile unora dintre afluenții acestuia (în sectorul ariei protejate, pe
dreapta, Valea Boului, Carecna, Zăbrăuți, Șușița, Gârla Morilor, Putna, Leica,
Râmnicul Sărat, Buzău, pe sânga Polocin, Lupa, Bârlad, Călmățui, Gerului, Rusca);

-

poziționarea corelată cu rețeaua de circulație, dat fiind caracterul de culoar de circulație
al văii Siretului, pe dreapta E85-DN2 fiind încadrat ca drum european, dar asigurând în
același timp legătura dintre partea de est a României și partea de sud, inclusiv capitala
București și DN23 (Focșani, Vulturu, Nănești, Măicănești, Măxineni, Siliștea, Brăila),
pe stânga DN25 (Tecuci, Drăgănești, Bârcea, Umbrărești, Ivești, Liești, Tudor
Vladimirescu, Piscu, Independența, Braniștea, Șendreni, Galați);

-

situarea față de centrele urbane cele mai importante, din perspectiva numărului de
locuitori, a funcțiilor economice și administrative, dar și a perspectivei istorice,
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respectiv Adjud și Mărășești în nordul ariei protejate, Focșani și Tecuci spre partea
centrală, Brăila și Galați spre sud.
În spațiul analizat, respectiv printre UAT care dețin suprafețe în ROSPA 0071, o primă
distincție trebuie realizată între localitățile Adjud și Mărășești, cu statut de oraș și celelalte
așezări, clasificate ca sate. Municipiul Adjud, la recensământul din 2011, număra 14670 de
locuitori, iar orașul Mărășești 9440 de locuitori. Deși nu dețin în mod direct suprafețe în cadrul
ROSPA 0071, sunt importante pentru aria protejată prin proximitate, mărime și rol
administrativ Municipiul Focșani, cu o populație de 73868 locuitori și orașul Tecuci cu 31045
locuitori. Teritoriul din partea de sud a ariei protejate se află în zona de influență a municipiilor
Galați (231204 locuitori) și Brăila (168389) de lcouitori.
Plasat pe interfluviul Siret-Trotuș, Municipiul Adjud prezintă o istorie interesantă sub
raportul relației cu râul Siret. Menționat în 1433 ca fiind dezvoltat ca un târg, poziționat într-un
vad comercial, la intersecția văilor Siretului și Trotușului, a trebuit să fie relocat parțial în sec.
XVIII, din cauza revărsărilor Siretului. Vatra originală a localității a rămas ca o așezare de sine
stătătoare, astăzi având forma satului Adjudu Vechi. De altfel și acest sat, aparținând de
Municipiul Adjud, se află în imediata proximitate a ariei protejate, valorificând resursele locale
și exercitând presiune asupra acestora. Municipiul Adjud are o structură regulată în jumătatea
sa dinspre nord, cu o tramă stradală semicirculară, în timp ce jumătatea dinspre sud este mai
neregulată. Localitatea este constrânsă spațial între liniile de cale ferată, depoul și platforma
industrială Vrancart, spre est și un spațiu de meandrare din lunca Trotușului, parte a ariei
protejate, spre vest. Cel mai nou pol de creștere (rezidențială) al orașului se situează în partea
de nord, la vest de calea ferată și triaj.
Orașul Mărășești este a doua UAT din categoria orașelor care deține terenuri incluse în
ROSPA 0071. Deși centrul administrativ, localitatea Mărășești, în sine, se află la aproximativ
7 km față de limita ariei protejate, satele Pădureni și Haret, care aparțin UAT Mărășești, se
situează în vecinătate nemijlocită. De asemenea, mărimea demografică a orașului Mărășești
impune o cantitate și o diversitate de nevoi considerabile, unele dintre care sunt corelate cu
resursele și serviciile ariei protejate (resurse de apă, piscicole, servicii de aagrement).
Municipiul Focșani constituie un pol urban cu relevanță deosebită pentru ROSPA 0071,
din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este localitatea cea mai importantă sub aspectul
numărului de locuitori și accesibilității, comparativ cu Galați și Brăila (orașe mai mari, dar
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poziționate excentric) sau Adjud (mai mic, poziționat în extremitatea nordică), Tecuci și
Mărășești (orașe mai mici, deși cu o poziționare care permite o accesibilitate ridicată). ROSPA
0071, prin caracteristicile sale legate de prezența unor corpuri importante de apă, se constituie
într-o zonă de atracție pentru categorii de populație din Focșani, pasionate spre exemplu de
pescuit, peisajele lacustre sau viața sălbatică. În al doilea rând, este reședința județului Vrancea,
fiind astfel centrul administrativ a 12 dintre UAT cu terenuri în interiorul perimetrului ariei
protejate.
Orașul Tecuci are același tip de accesibilitate cu Municipiul Focșaani, având însă un
număr mai redus de locuitori și fiind separat de aria protejată de teritoriile satelor din comuna
Cosmești.
Municipiile Galați și Brăila au un rol important pentru aria protejată ROSPA 0071 prin
numărul mare de locuitori și rolul lor administrativ. Dintre UAT situate pe partea stângă a
Siretului, 16 dețin suprafețe învecinate sau în interiorul ariei protejate și aparțin de județul
Galați. Trei UAT dintre cele aflate în proximitatea ariei protejate aparțin de județul Brăila.
Ambele orașe (Galați și Brăila) au o pozție excentrică față de aria protejată, plasându-se spre
extremitatea sudică a acesteia. În comparație cu Municipiul Focșani, au acces și la alte teritorii
cu proprietăți similare, situate în lunca Dunării sau a Prutului, ceea ce poate însemna o presiune
mai redusă asupra sitului Natura 2000 Lunca Siretului Inferior.
În ceea ce privește localitățile rurale, sub aspectul structurii se observă un grad de
eterogenitate important, deși predomină structura poligonală, cu una sau doua artere principale
intersectând perpendicular celelalte rute secundare. Majoritatea satelor au o structură neregulată
, indicând o dezvoltare nereglementată în timp istoric.
Sunt prezente în număr semnificativ și localități cu structură regulată, rectangulară sau
de alt tip, dovadă a unei proiectări premeditate. Ambele moduri de organizare a teritoriului
localităților prezintă avantaje comparative. Astfel, o structură regulată presupune infrastructuri
mai eficiente sub raportul capacității de acoperire echilibrată a spațiului, accesibilitate ridicată,
timpi de deplasare mai reduși, distante mai mici de parcurs. O structură a localității dezvoltată
în mod “natural” contribuie însă la crearea unui aspect tradițional acesteia, trăsătură de mare
valoare turistică. Din altă perspectivă, satele sunt fie de tip răsfirat, fie de tip adunat, cu tendinţe
de dispunere în lungul arterelor de infrastructură. În vatra satului, gospodăriile sunt extinse,
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având de obicei în spatele şi/sau în faţa casei o suprafaţă agricolă considerabilă, însă cea mai
mare parte a terenurilor agricole se află în exteriorul vetrei.
Suprafețele acvatice sau umede au o dublă relevanță pentru localitățile dezvoltate în
proximitatea lor. În primul rând, reprezintă un factor de atracție, proximitatea față de aceste
surse de apă fiind extrem de importantă pentru activitățile agricole, într-un spațiu geografic
caracterizat de secente frecvente. De asemenea, permit dezvoltarea pisciculturii, o activitate cu
lung istoric în zonă, deși astăzi practicată la nivel amatorial, consecință a degradării
potențialului ecologic al râului. De altfel, se poate observa în multiple situații o încadrare a
satelor între suprafețele acvatice sau umede (de exemplu ale Siretului), pe de o parte și drumuri
(traseul acestora evitând zonele cu exces de umiditate, joase și mai riscante), de cealaltă parte.
Această particularitate a unora dintre localitățile situate în lunca Siretului, impune o anumită
limitare a extinderii spațiului construit, iar în condiițiile producerii unor viituri reprezintă o
vulnerabilitate importantă. În același timp, localitățile respective valorifică resursele de apă
pentru moduri de existență specifice, iar proximitatea față de apă se reflectă inclusiv în structura
și aspectul spațiilor construite (mai ales rezidențiale).
Din punct de vedere al amplasării pe unităţi de relief, aşezările umane sunt dispuse în
general pe mai multe forme de relief (versanţi, pod de terasă, luncă). Există părţi din localităţi
care sunt amplasate în zonele de luncă, cu probleme legate de accesibilitatea la resurse de apă
potabilă de bună calitate şi de creştere a riscurilor hidrologice (înmlăştinire, inundaţii). De altfel
inundațiile constituiau o problemă frecventă pentru localitățile din aria de studiu. Soluția a fost
reperezentă de regularizarea cursului Siretului prin amenajări specifice, dintre care cele mai
importante sunt barajele și lacurile de acumulare de la (Berești, Călimănești, Ciușlea). În cazuri
excepționale, sistemele cosntruite pe Siret sunt depășite, iar localități cum sunt Pufești, Biliești,
Suraia, Vadu Roșca, Calienii Vechi sunt afectate de inundații.
Din punct de vedere funcţional, aşezările din arealul analizat au un profil dominant
agricol, în unele localităţi la acestea fiind adăugat cel piscicol şi chiar comercial şi industrial
prin unități economice de mici dimensiuni. Aceste considerente sunt valabile pentru
comunitățile rurale, dar și pentru orașele cu teritoriu adiacent ariei protejate, Adjud și Mărășești.
În cazul acestora funcția industrială este mai pregnantă (sectoarele alimentar, textil, construcții,
celuloză și hărtie, mobilier), ca de altfel și cea comercială, fiind în același timp noduri feroviare
de importanță regională. Se obervă clar dependența acestor localități, fie ele rurale sau urbane,
de resursele naturale. Acestă dependență poate fi privită ca o vulnerabilitate în condițiile
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exploatării iraționale sau ineficiente a acestora. În același timp, utilizarea materiilor prime
locale pentru a produce bunuri reprezintă un avantaj competitiv, inclusiv într-o strategiei de
marketing turistic axată pe promovarea valorilor ecologice (consum local, produse bio,
dezvoltare echilibrată societate umană-natură).
În funcţie de numărul de locuitori, aşezările rurale din acest spaţiu pot fi clasificate în
următoarele categorii (INS, 2011):
a. Sate foarte mici, cu populaţie mai mică de 500 locuitori (Argea, Corbu Vechi),
reprezentând aşezări rurale în declin evident, afectate de depopulări masive (Braniște sau
Grozăvești, ambele din comuna Nicorești, sub 75 de locuitori) şi în care piramida vârstelor este
puternic dezechilibrată. Satele foarte mici au fost dominante în spaţiul analizat în perioada
feudală;
b. Sate mici, cu populaţie cuprinsă între 500-1000 locuitori (Cosmești Vale, Băltăreți,
Nănești, Nicorești), situate la distanţe ridicate de reşedinţa de comună sau având restricţii
naturale;
c. Sate mijlocii, cu populaţiei cuprinsă între 1000-2000 locuitori (Cosmești, Biliești,
Poiana) reprezintă reşedinţele de comună ale comunelor izolate sau cu probleme socioeconomice sau satele situate pe nivelul secund în profilul unor comune;
d. Sate mari, cu populaţie între 2000-4000 locuitori (Movileni 3243 locuitori) sunt
reprezentate de reşedinţele de comună ale unităţilor administrativ-teritoriale de bază sau
localităţile care deţin funcţiuni ce permit menţinerea unei atractivităţi ridicate a teritoriului
(exploatarea unor resurse, organizarea de târguri, etc.);
e. Sate foarte mari, având peste 4000 de locuitori (Tudor Vladimirescu 4780 de
locuitori, Suraia 4379 locuitori, Independența 4274 locuitori).

Evoluţia populaţiei din localitățile situate în proximitatea sitului Natura 2000 ROSPA
0071 a fost influenţată de situarea într-un spațiu deschis și circulat, atât pe direcția N-S, de-a
lungul culoarului Siretului, cât și pe direția E-V, evitându-se în ambele situații arcul carpatic
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sau concentrându-se fluxurile de circulație către trecătorile carpatice axate pe afluenții pe
dreapta ai Siretului.
De asemenea, sunt de luat în considerare evenimentele istorice, dar şi de o serie de
decizii promovate la nivel naţional, în special după anul 1859 (în plus în 1864 se produce o
importantă reformă agrară). Astfel, situarea într-un spațiu deschis, imposibil de apărat de către
o populație pașnică, dispunând de mijloace modeste, a impus în multe perioade istorice
(secolele III - XIII d.H îndeosebi, în perioada migrațiilor) abandonarea vetrelor localităților,
fenomenul numit „bejenie” și retragerea în “bălți” sau în “munte”.
Fragmentarea procesului de evoluție către o economie mai avansată, chiar dacă poziția
geografică specifică reprezintă și o favorabilitate, prin dezvoltarea laturii comerciale a
așezărilor, a determinat menținerea, până în 1859, a unei densități reduse a populaţiei. Între
1859-1912, pe fondul împroprietăririlor (împroprietărirea însurăţeilor), dar și al sporului
natural, populația zonei creşte semnificativ, iar vetrele satelor se extind.
La recensământul din anul 2011, numărul populaţiei din spaţiul analizat (strict
unitățile administrativ-teritoriale care dețin terenuri din interiorul sau învecinate ROSPA 0071)
era de 142870 de locuitori, populaţia fiind repartizată neuniform în teritoriu. Se diferențiază
prin numărul mai mare de locuitori și calitatea de spații urbane municipiul Adjud (14670
locuitori, cca. 10 % din populația totală a spațiului studiat) și orașul Mărășești (9440 locuitori).
Centre importante de populație aflate în apropierea ariei protejate și care exercită multiple
influențe asupra acesteia, deși nu direct învecinate, sunt: municipiul Focșani, cu o populație de
73868 locuitori, orașul Tecuci cu 31045 locuitori, municipiul Galați (231204 locuitori) și
municipiul Brăila (168389) de lcouitori. Aceste localități însumează împreună 504506 locuitori,
de mai mult de trei ori populația din UAT cu suprafețe în ROSPA 0071, iar date fiind
necesitățile acestora, de exemplu cele de agrement sau de exploatare a unor resurse, presiunea
este considerabilă.
Dinamica populaţiei din acest spaţiu se poate aborda pe două perioade :
a. 1956–1992, unde se observă o creştere ridicată a numărului populaţiei, bazată pe un spor
natural consistent. Spațiile urbane beneficiază în plus și de sporul migratoriu obținut prin
acomodarea de forță de muncă necesară procesului de industrializare derulat de regimul
comunist. De exemplu, Municipiul Focșani și-a mărit populația cu 244.63 %, Adjud cu 149.03
%, Mărășești cu 70.84 %, Galați cu 235.95 %, Tecuci cu 100.11 %, iar Brăila cu 128.40 %.
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Unele localități rurale au înregistrat în această perioadă o reducere a numărului de locuitori,
însă aceasta s-a produs prin crearea unor noi UAT prin desprinderea din cele vechi, cu tot cu
teritoriul aferent. Astfel Nămoloasa a înregistrat o reducere a numărului de locuitori cu 47.34
%, iar Siliștea de 41.09 %. Dacă avem în vedere dooar UAT cu suprafețe în interiorul sau în
proximitatea ariei protejate, creșterea numărului de locuitori se cifrează la 9.22 %. Dacă se
raportează această creștere la perioada considerată, rezultă un spor de populație anual de 0.25
%, o cifră extrem de mică și care ar indica o intensificare redusă a presiunii umane directe
asupra mediului. Sporirea numărului de locuitori în spațiile urbane din apropiere, coroborată cu
dezvoltarea activităților economice și amplificarea cerințelor de consum ale populației, indică
o altă situație.
b. 1992–2011, când numărul populației se reduce semnificativ, prin manifestarea
concomitentă a unui spor natural negativ, dar și a unui puternic fenmen de emigrație. Spațiile
urbane și cele rurale sunt afectate în aceeași măsură. Reorganizările administrative explică
reducerile majore de populație ce s-au manifestat în comunele Slobozia Conachi, Nicorești sau
Suraia, cu procente de aproximativ 45 %. Populația municipiului Adjud se reduce cu 27.90 %,
iar a orașului Mărășești ccu 23.73 %. La fel se întâmplă și cu concentrările mari de populație
care încadrează aria protejată: municipiul Galați pierde 29.11 % din numărul de locuitori,
Focșani 27.11 %, Brăila 28.07 %, iar Tecuci cel mai mult, 33,70 %. Dintre comunele din spațiul
studiat, Braniștea, Movileni, Schela și Șendreni se remarcă printr-un trend opus celorlate UAT,
mărindu-și numărul de locutori cu până la 18.28 % (Șendreni). Aceasta se explică prin
restructurarea activităților industriale din municipiul Galați (îndeosebi de pe platforma
Combinatului Siderurgic Galați), forța de muncă disponibilizată fiind nevoită să se întoarcă în
spațiul rural de proveniență. Pentru UAT aflate în vecinătatea ariei protejate, reducerea
numărului de locuitori se cifrează la 16.67 % (28588 locuitori), un fenomen care poate fi
considerat pozitiv din perspectiva obiectivelor de conservare.
Densitatea populaţiei reprezintă un indicator ce ilustrează presiunea umană într-un
spaţiu, dar şi potenţialul uman necesar pentru valorificarea unui teritoriu. Densitatea populaţiei
în spaţiul analizat este de 73.35 locuitori/kmp (în timp ce densitatea la nivel național este de
79.9 locuitori/kmp). Din punct de vedere al densităţii populaţiei se pot disocia următoarele
tipuri de aşezări:
a. Localități cu densități ridicate (peste 90 loc/kmp), respectiv centrele urbane Adjud
(UAT cu densitatea maximă din spațiul analizat, 248.18 loc/kmp) și Mărășești (108.38
333

loc/kmp), dar și o serie de comune, între care se remarcă Plocuțeni, cu o densitate extrem de
ridicată pentru spațiul rural (247.60 loc/kmp), dar și Homocea (125.41 loc/kmp), Vânători
(110.3 loc/kmp), Biliești (104.53 loc/kmp), Vulturu (103.25 loc/kmp) sau Cosmești (100.44
loc/kmp);
b. Localități cu densități medii (50–90 loc/kmp), în această categorie integrându-se 13
comune, de la Poiana (51.07 loc/kmp) până la Tudor Vladimirescu (86.10 loc/kmp);
c. Localități cu densităţi reduse (sub 50 loc/kmp), dispunând de suprafețe considerabile
și de o populație mai puțin numeroasă, cum sunt Siliștea (11611 ha, 1587 locuitori, densitatea
de 13.67 loc/kmp) sau Vădeni (15908 ha, 3974 locuitori, densitatea de 24.98 loc/kmp).
Trebuie remarcată influenţa industrializării masive din centrele urbane aflate la distanță
redusă de localitățile din ROSPA 0071 asupra evoluţiei acestui indicator. După 1970, s-a produs
implementat un program de mutare a unei părți din populația tânără, aptă de muncă, dinspre
spațiul rural spre centrele urbane și industriale Galați, Brăila, Focșani, Adjud, Tecuci,
Mărășești, compensată parțial cu politici pronataliste. Începând cu 1990 debutează fenomenul
destructurării masive a industriei din aceste centre, soldată cu o inițierea unei mișcări temporare
de reîntoarcere în spațiul rural. În prezent însă, continuă depopularea acestui spațiu, ca urmare
a perceperii existenței unor mai bune oportunități în afara țării, existenței unei administrațiii
locale lipsite de inițiativă, dar și reducerii sporului natural.
Cunoaşterea structurii populaţiei pe naţionalităţi şi confesiuni este importantă pentru
evaluarea patrimoniului cultural mobil (obiceiuri, tradiţii, activităţi tradiţionale), delimitarea
spaţiilor cu potenţiale conflicte sau cu anumite modele de consum.
Populaţia majoritară este cea românească (99,29 %), ponderea acesteia în total indicând
o omogenitate etnică considerabilă, mai ales în condițiile în care acest spațiu a fost unul de
circulație și de migrație a numeroase grupuri populaționale.
Dintre minoritățile etnice prezente în UAT din spațiul analizat, cea mai importantă
numeric este cea formată din rromi. Numărul și ponderea din totalul populației ajung până la
13.62 % în comuna Ivești, alte comune cu pondere remarcabilă a acestei etnii fiind Movileni
(10.79 %), Liești (6.27 %), Umbrărești (5.87 %). În Municipiul Adjud, rromii reprezintă 2.83
%, în restul UAT ponderea fiind de sub 2.5 %. Există de asemenea un număr de localități unde
nici o persoană nu s-a declarat de etnie rromă: Garoafa, Homocea, Nănești, Braniștea,
Nămoloasa, Piscu, Siliștea.
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Fig. 19: Harta distribuției numărului și densității populației în ROSPA0071
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Prezența inițială în zonă a etniei rrome se explică prin existența în perioada unor extinse
domenii latifundiare în zonă, proprietate fie a claselor înstărite (nobilime), fie a unor instituții
(stat, biserică), unde s-a introdus, sedentarizat și folosit forța de muncă a acesteia, începând cu
sec. XIV. Natalitatea ridicată, segregarea socială și ostracizarea de către populația majoritară,
lipsa unor mijloace de ascensiune socială, adaptabilitatea extraordinară sunt elemente care
explică menținerea și creșterea numărului de rromi.
Celelalte etnii sunt prezent doar punctul, numărul maxim de persoane aparținând unei
aceleiași etnii este de șapte maghiari în Municipiul Adjud. În general este vorba însă de mai
puțin de trei reprezentanți ai unei anumite etnii, fapt indicând lipsa de continuitate pe termen
lung a acestor populații.
După religie, majoritatea populației sunt ortodocși (96,52 %), urmaţi ca număr de
romano-catolici (1.76 %), penticostali (0,75 %), creștini de rit vechi (0.25 %), adventişti (0,24)
și creștini evanghelici (0.18 %). În toate localitățile ponderea populaţiei de religie ortodoxă
depăşeşte 95 %, iar în multe chiar 99 % (Ruginești, Suraia, Vânători, Vulturu, Fundeni,
Independența, Liești, Movileni, Nicorești, Tufor Vladimirescu, Măxineni, Vădeni).
Situații aparte se întâlnesc în Municipiul Adjud (94.92 % ortodocși) și Homocea (76.55
% ortodocși), unde se întâlnesc comunități importante de romano-catolici (2.32 %, respectiv
23.17 %), în timp ce în comuna comuna Schela (91.2 % ortodocși) se află o importantă
comunitate de penticostali (8.29 %).
Spaţiul se caracterizează printr-o omogenitate foarte ridicată din punct de vedere etnic
şi confesional, lucru care face ca diversitatea elementelor de patrimoniu natural şi cultural să
nu fie foarte ridicată, sub aspectele menționate.
Structura populației pe grupe de vârste și sexe evidenţiază echilibrul demografic şi
potenţialul de dezvoltare al unui teritoriu. În cazul spaţiului analizat structura pe sexe este
echilibrată, putându-se calcula la nivelul anului 2011 valori de 49.57 % pentru populația
masculină din totalul populației stabile, respectiv 50.43 % pentru populația feminină (pe baza
datelor INS de la recensământul populației și locuințelor 2011). Nu mai puțin de 10 localități
(Ploscuțeni, Movileni, Schela, Umbrărești, Piscu, Șendreni, Homocea, Slobozia Conachi,
Vădeni, Siliștea) prezintă o pondere mai ridicată a populației masculine (între 50.25 –50.16 %),
decât ponderea populației de sex feminin.O explicație ar putea fi identificarea de către populația
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feminină a unor oportunități de angajare în alte spații geografice, urmată de migrația către
acestea.
Structura pe grupe de vârstă, pe baza datelor furnizate de INS, relevă următoarea distribuţie:
-

clasa 0–14 ani are o valoare medie de 19.22 %, însă există diferențieri

semnificative între localitățile cu valori mai mari ale populației juvenile, cum ar fi
Homocea (26.85 %), Ploscuțeni (25.47%), Ivești (22.15%), Mărășești (21.86 %), Schela
(21.85 %) sau Umbrărești (21.59%) și cele cu valori reduse (Nănești 13.73 %, Vânători
15.14 %, Nămoloasa 15.33 % sau Vulturu 15.34 %);
-

clasa 15–59 ani (de unde se extrage și forţa de muncă) prezintă o pondere de

60.01 % pe ansamblul arealului analizat, de la minima de 45.82 % în cazul localității
Nănești, până la maxima de 69.04 % în cazul Municipiului Adjud, marea majoritate a
UAT încadrându-se în intervalul 57–62 %;
-

clasa peste 60 ani reprezintă 20.77 % la nivelul ansamblului populației, însă

există atât localități “îmbătrânite”, cum sunt Nămoloasa (38.84 % sau Nănești (34 %),
dar și UAT cu pondere mai redusă a persoanelor de vârsta a treia (Ploscuțeni 14.99 %,
Mărășești 14.58 %, Homocea 14.40 %, Adjud 13.61 %) .
Numărul mare de locuitori la grupa de vârstă 25-34 ani este justificat prin efectele
aplicării Decretului nr.770/1966 privind interzicerea avortului.
Nivelul de educaţie al populaţiei oferă informaţii asupra calităţii resursei umane dintrun teritoriu şi a capacităţii acesteia de a se implica în programele locale de conservare sau de
dezvoltare. Este de asemenea important din perspectiva unei strategii de vizitare a ariei
protejate, întrucât condiționează capacitatea populației locale de relaționare și comunicare cu
vizitatorii.
Existența, la distanță redusă de UAT cu suprafețe în aria protejată, a unor centre urbane
importante și care dispun de instituții sau filiale din domeniul educației superioare, respectiv
Galați, Brăila sau Focșani, înseamnă oportunități importante în direcția unui nivel de pregătire
ridicat, însă dificultățile economice pot împiedica valorificarea lor. O bună utilizare a acestor
resurse de către UAT implicate în ROSPA 0071 ar impune încheierea unui parteneriat cu
instituții respective, în scopul formării de personal calificat și de profesionalizare a cel puțin
părții de populație care să asigure interfața cu vizitatorii.
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Nivelul general de pregătire a populaţiei este destul de redus, rata analfabetismului în
rândul populației de peste 12 ani fiind ridicată. Astfel, se remarcă negativ comunele Ivești
(10.11%), Vulturu (7.45 %) sau Nicorești (7.37 %). Cauzele sunt legate de abandonul școlar
determinat de problemele economice (care presupun inclusiv folosirea copiilor de la vârste
fragede ca forța de muncă), situația familială dificilă (de notat fenomenul plecării părinților la
muncă în străinătate), izolarea unor familii sau localități .
Aşezările umane care deţin suprafeţe în ROSPA 0071 se caracterizează prin existenţa
unui număr redus de salariaţi, excepţie făcând municipiul Adjud şi orașul Mărășești, care
concentrează 45,87 % din totalul salariaţilor. În spaţiul analizat, numărul mediu al salariaţilor
este de 11808, rezultând un grad de încărcare de 14.93 persoane/salariat.
Astfel, deşi majoritatea populaţiei este implicată în agricultură, doar 8.57 % dintre
salariaţi obţin venituri directe din aceste sector al economiei. Agricultura de subzistență,
practicată de majoritatea locuitorilor din spațiul analizat, prezintă în același timp ocupație
principală, sursă de venituri și de produse de bază necesare existenței, dar și mod de viață.
Sub raportul asigurării cu servicii și infrastructuri publice, UAT din proximitatea
ROSPA 0071 se caracterizează printr-o situație deficitară.
Astfel, din totalul de 58628 de locuințe din spațiul analizat pentru care s-au obținut date,
55812 (95.2 %) dispuneau de alimentare la rețeaua electrică, aceasta fiind de altfel
infrastructura publică cu cea mai bună situație.
Sunt conectate la alimentare din rețeaua publică de apă potabilă 8511 locuințe (14.52
%), aceleași cifre fiind valabile și pentru canalizarea publică, indicând strânsa corelație dintre
acestea. Cea mai mare parte a locuitorilor obțin în continuare apă din fântâni, în timp apa
menajeră este deversată direct pe sol sau în cursurile de apă.
Alimentare cu apă caldă din rețeaua publică prezintă 5082 de locuințe (8.67 %),
aceastea fiind situate de regulă în Adjud și Mărășeșeti, pe lângă aceastea adăugându-se
microsistemele unor locuințe aflate în sfera unor instituții publice. 4968 (8.47 %) de locuințe
sunt alimentate cu gaz metan. Afirmația precedentă, legată de preponderența situării
locuințelor dotate cu astfel de servicii în Adjud și Mărășești, principalele centre de locuire ale
spațiului analizat, este valabilă și în acest caz.
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Situația prezentată este extrem de problematică din perspectiva capacităților de cazare
turistică, vizitatorii, fie ei de la nivel local, național sau internațional având o serie de așteptări
minime, legate de prezența acestor utilități.
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2.4.4. Utilizarea terenului


Harta utilizării terenului

Fig.20: Harta utilizării terenului în ROSPA0071

340



Caracterizarea utilizării terenurilor
Principala activitate economică în UAT din proximitatea sitului ROSPA 0071 este cea

agricolă, atât prin componenta creșterea animalelor, cât și prin componenta cultura plantelor.
Acestă activitate, adevărată formă de viață în același timp pentru localnici, îmbracă formele
unei agriculturi în cea mai mare parte de subzistență, cu exploatații individuale, de mici
dimensiuni și care asigură autoconsumul unei singure familii. Această situație este considerată
în prezent ca fiind mai apropiată de ceea ce înseamnă o economie și o existență durabile, bazate
pe consumul de produse locale, realizate cu o eficiență maximă sub raportul consumului de
resurse. În același timp, din perspectiva administrației publice, caracterul nefiscalizat și greu
fiscalizabil al acestui tip de agricultură este o problemă, prin obținerea unor venituri mai mici
din impozite și taxe.
Sub raportul modului de utilizare al terenurilor, se observă în mod clar prevalența activităților
agricole.
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Fig.21: Modul de utilizare a terenurilor în cadrul unităților administrativ teritoriale cu terenuri
în ROSPA 0071 conform Institutului Național de Statistică
(nu figurează localitățile Biliești, Ploscuțeni și Poiana, datele nefiind disponibile)
341

Terenurile arabile reprezintă cea mai însemnată categorie din suprafața totală analizată,
principalele culturi fiind cele cerealiere (porumb, grâu, orz, ovăz), plantele oleaginoase (floarea
soarelui), plantele furajere (lucernă, trifoi), plantele leguminoase etc. Pășunile și fânețele
completează cealaltă latură a agriculturii în zonă, respectiv creșterea animalelor, existând
efective importante de vaci și oi.

Cursurile de apă din spațiul protejat sunt utilizate atât ca sursă de apă pentru irigații, cât și ca
sursă de apă pentru adăparea animalelor.
Deși marile sisteme de irigații sunt în prezent neutilizate și nefuncționale, se remarcă
prezența lor în teritoriu, fragmentând rețeaua de drumuri. Unele dintre componentele marilor
sisteme de irigații din zonă sunt plasate în conservare, cum se întâmplă cu Canalul SiretBărăgan.
Vița de vie, ca de altfel și plantațiile de pomi fructiferi sunt de asemenea o prezență notabilă în
spațiul analizat.
Lunca Siretului Inferior este un spațiu unde se află importante plantații de plop, dar și
de salcâm sau alte specii, având atât rol productiv (lemn), cât și rol de protecție a malurilor,
suprafețe împădurite acoperind circa 7% din totalul suprafeței analizate.
Activităţi umane care se desfășoară îndeosebi în UAT incluse în spațiul ROSPA 0071
din județul Vrancea și afectează în mod special habitatele şi obiectivele de protecţie
avifaunistică ale sitului Lunca Siretului Inferior includ exploatarea resurselor de materiale de
construcţii, respectiv extragere de nisip şi pietriş de pe cursul râului Siret şi poluarea apei
acestuia prin deversările şi depozitările necontrolate de deşeuri pe cele două maluri.
De multe ori desfășurate sub clasificarea activități de decolmatare și de recalibrare a
albiei, exploatarea de agregate din spațiul inclus în ROSPA 0071 este extrem de intensă și
probabil profitabilă din perspectiva agenților economici care o desfășoară. În același timp,
prezentată ca o soluție în direcția reducerii eroziunii malurilor și protecției proactive împotriva
inundațiilor, exploatarea irațională a agregatelor din albia Siretului se poate dovedi chiar un
factor intensificator al proceselor erozionale, prin modificarea profilului de echilibru al albiei.
Prin recenzie la nivelul fiecărei comune, au fost idențificați 9 agenți economici înregistrați ca
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având obiect de activitate exploatarea de agregate din albiile râurilor (în principal din albia
Siretului).
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2.4.5. Infrastructură şi construcţii


Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate

Fig.22: Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate
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Fig. 23:Harta densității drumurilor (km/kmp)
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Harta privind perimetru construit al localităţilor

Fig.24: Harta privind perimetrul construit al localităților
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Descrierea infrastructurii şi construcţiilor
În spaţiul analizat sau în proximitatea acestuia se remarcă o prezenţă consistentă a

infrastructurilor de circulaţie şi transport. Accesul se poate realiza de pe E85, între Bacău –
Focşani, intrându-se spre localităţile, aflate în mod în drect la limitele ariei protejate,Adjud,
Adjudu Vechi, Homocea, Copăcești, Șișcani, Burcioaia, Domneşti-Sat, Pufeşti, Ciorani,
Pădureni, Cosmeștii-Vale, Doaga, Ciușlea, în cea mai mare parte prin drumuri județene sau
comunale desprinse din artera de importanță națională și europeană menționată.
Pe partea dreaptă a Siretului, în continuare spre SE, dinspre Focșani, accesul se
realizează pe DJ 204 D spre Suraia și pe DN 23 sau drumuri județene desprinse din acesta, spre
Corbu Vechi, Voinești, Cotu Lung. Pe malul stâng al Siretului, spre zona inferioară a cursului
Siretului se poate ajunge de pe DN 25 Tecuci – Galaţi.
Teritorii ale comunelor Liești, Fundeni, Tudor Vladimirescu, Piscu, Independența
Schela, Braniștea, Șendreni conțin sectoare ale ariei protejate și pot fi accesate cu ușurință de
pe DN 25, în multe situații chiar în mod direct, fără a fi necesară parcurgerea unor drumuri
județene sau comunale. Spre exemplu, Balta Talabasca poate fi observată direct de pe DN 25,
în localitatea Tudor Vladimirescu.
Aceste caracteristicifac din sit, pe de o parte, o zonă cu posibilităţi multiple de
configurare a accesului, dar în acelaşi timp permite o accesibilitate facilă şi necontrolată.
Starea drumurilor de categorie europeană și națională este bună, în timp ce anumite
sectoare ale drumurilor județene, mai ales cele frecventate de autobasculantele de mare tonaj
care transportă agregate exploatate din albia Siretului sau cele unde lucrările nu au fost de bună
calitate sunt degradate (de exemplu sectorul Lespezi-Homocea-Ploscuțeni-Argea-Buciumeni.
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2.5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT (PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI)
Identificarea activităţilor cu potenţial impact (presiune sau ameninţare) asupra ariei naturale
protejate este o etapă importantă în cadrul procesului de elaborare a unui plan de management
pentru o arie naturală protejată. În acest sens se urmăreşte eliminarea efectelor negative ale
acestor activităţi cu potenţial impact, în vederea micşorării, eliminării sau compensării acestor
efecte şi/sau interzicerii oricărei activităţi viitoare susceptibile de a afecta semnificativ aria
naturală protejată.
Ca răspuns la un impact, măsurile specifice/măsurile de management au fost adaptate
în funcţie de intensitatea efectului activităţilor cu potenţial impact asupra ariei naturale
protejate, în sensul în care pentru o aceeaşi activitate, măsurile specifice/măsurile de
management pot să difere în funcţie de intensitatea impactului (ridicată sau scazută).
Metodologia de evaluare a activităţilor cu potenţial impact a fost dezvoltată iniţial
pentru raportarea formularelor Natura 2000 către Comisia Europeană şi aprobată prin
Decizia Comisiei 97/266/EC modificată ulterior prin Decizia Comisiei 2011/484/EU
privind formularul standard pentru siturile Natura 2000. În baza acestei metodologii,
evaluarea activităţilor cu potenţial impact se face la nivel de sit Natura 2000. Această
metodologie a fost adaptată pentru a fi aplicată şi la nivelul fiecărei specii şi tip de
habitat dintr-o arie naturală protejată. Totodată metodologia de evaluare a activităţilor
cu potenţial impact, care a fost dezvoltată pentru raportarea formularelor standard
Natura 2000, prevede raportarea atât a activităţilor cu impact negativ, cât şi a celor cu
impact pozitiv. Această metodologie a fost adaptată pentru elaborarea planului de
management în sensul evaluării doar a activităţilor cu impact negativ. Activităţile cu
impact pozitiv nu au fost incluse în evaluare, fiind luate în considerare ca măsuri de
management.
Pentru siturile Natura 2000, informaţiile cuprinse în formularul standard Natura 2000
asigură o bază de pornire pentru evaluarea impactului asupra ariei naturale protejate,
însă acestea trebuie confirmate, îmbunătăţite şi aduse la zi. De asemenea în vederea
stabilirii măsurilor specifice/măsurilor de management, trebuie furnizate informaţii
suplimentare privind indicarea pentru fiecare activitate cu impact asupra speciilor şi
tipurilor de habitate impactate, inclusiv a intensităţii impactului funcţie de localizare.
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În acest sens, pentru evaluarea impacturilor au fost identificate informaţiile necesare
pentru:


Evaluarea activităţilor cu impact asupra ariei naturale protejate, în general



Evaluarea activităţilor cu impact asupra speciilor de interes conservativ



Evaluarea activităţilor cu impact asupra tipurilor de habitate de interes
conservativ

2.5.1

Evaluarea impacturilor asupra speciilor și habitatelor

Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor și habitatelor s-a realizat
prin completarea următoarelor informaţii referitoare la presiunile actuale care au efecte
negative asupra obiectivelor de interes conservativ.
Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor și habitatelor
Cod

Parametru

Descriere

A.1

Presiune actuală

A04 Pășunatul

E.1

Specia/Habitatul

A229-Alcedo atthis, A029-Ardea purpurea, A024-Ardeola ralloides,
A060-Aythya nyroca, A196-Chlidonias hybridus, A197-Chlidonias
niger, A031-Ciconia ciconia, A038-Cygnus cygnus, A081-Circus
aeruginosus, A027-Egretta alba, A026-Egretta garzetta, A189Gelochelidon nilotica, A135-Glareola pratincola, A022-Ixobrychus
minutus, A177-Larus minutus, A338-Lanius collurio, A339-Lanius
minor, A023-Nycticorax nycticorax, A019-Pelecanus onocrotalus,
A034-Platalea leucorodia, A132-Recurvirostra avosetta, A193Sterna hirundo, A054-Anas acuta, A056-Anas clypeata, A052-Anas
crecca, A050-Anas penelope, A053-Anas platyrhynchos, A055-Anas
querquedula, A051-Anas strepera, A043-Anser anser, A059-Aythya
ferina, A061-Aythya fuligula, A087 Buteo buteo, A198-Chlidonias
leucopterus, A036-Cygnus olor, A096-Falco tinnunculus, A125Fulica atra, A459 Larus cachinnans, A156-Limosa limosa,A230Merops apiaster, A017-Phalacrocorax carbo, A005-Podiceps
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cristatus, A048-Tadorna tadorna, A161-Tringa erythropus, A162Tringa totanus, A142-Vanellus vanellus, A179-Larus ridibundus,
A1014 Vertico angustior
3260-Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane,
cu vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion
6440 – Pajiști aluviale din Cnidion dubii
3270 – Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion
rubri și Bidention
E.2

Localizarea
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]

E.3

Localizarea

Activitatea este practicată și în afara pășunilor, animalele sunt

impacturilor

introduse sau acestea pătrund nesupravegheate în fondul forestier

cauzate de

sau în zonele umede, inclusiv în siturile de reproducere ale speciilor

presiunile

de interes conservativ precum și în habitatele criteriu.

actuale asupra
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speciilor
[descriere]
E.4

Intensitatea



localizată a
impacturilor

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a speciilor, în
locurile respective, este semnificativ afectată



Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciilor, în
locurile respective, nu este semnificativ afectată

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
E.5

Confidenţialitate

Precizarea sensibilităţii acestor date pentru specie se realizează prin
alegerea uneia din următoarele valori:


Informaţii publice

E.6

Detalii

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Presiune actuală

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice

E.1

Specia

A229-Alcedo atthis, A029-Ardea purpurea, A024-Ardeola ralloides,
A060-Aythya nyroca, A196-Chlidonias hybridus, A197-Chlidonias
niger, A031-Ciconia ciconia, A038-Cygnus cygnus, A081-Circus
aeruginosus, A027-Egretta alba, A026-Egretta garzetta, A189Gelochelidon nilotica, A135-Glareola pratincola, A022-Ixobrychus
minutus, A177-Larus minutus, A338-Lanius collurio, A339-Lanius
minor, A023-Nycticorax nycticorax, A019-Pelecanus onocrotalus,
A034-Platalea leucorodia, A132-Recurvirostra avosetta, A193Sterna hirundo, A054-Anas acuta, A056-Anas clypeata, A052-Anas
crecca, A050-Anas penelope, A053-Anas platyrhynchos, A055-Anas
querquedula, A051-Anas strepera, A043-Anser anser, A059-Aythya
ferina, A061-Aythya fuligula, A087 Buteo buteo, A198-Chlidonias
leucopterus, A036-Cygnus olor, A096-Falco tinnunculus, A125Fulica atra, A459 Larus cachinnans, A156-Limosa limosa,A230Merops apiaster, A017-Phalacrocorax carbo, A005-Podiceps
cristatus, A048-Tadorna tadorna, A161-Tringa erythropus, A162351

Tringa totanus, A142-Vanellus vanellus, A179-Larus ridibundus,
A1014-Vertico angustior, 1355-Lutra lutra, 1335-Spermophilus
citellus, 1220-Emys orbicularis, 1166-Triturus cristatus, 1188Bombina bombina, 1130-Aspius aspius, 1149-Cobitis taenia, 2511Gobio kessleri, 1124-Gobio albipinnatus, 1157-Gymnocephalus
schraetzer, 1145-Misgurnus fossilis, 2522-Pelecus cultratus, 1134Rhodeus sericeus amarus, 1146-Sabanejewia aurata, 1160-Zingel
streber, 1159-Zingel zingel, 1083-Lucanus cervus, 1088-Cerambyx
cerdo.
3260-Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu
vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion
6440 – Pajiști aluviale din Cnidion dubii
3270 – Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion
rubri și Bidention
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E.2

Localizarea
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]

E.3

Localizarea

Efectul direct al utilizării acestor produse nu este evident, însă

impacturilor

folosirea lor afectează indirect alte specii decât cele vizate,

cauzate de

considerate dăunătoare pentru agricultură. Substanțele folosite pe

presiunile

terenurile agricole sunt antrenate în apele freatice și în cele de

actuale asupra

suprafață unde produc modificări ale ecositemelor acvatice.

speciilor

Substanțele chimice se pot acumula în organismele animalelor care le

[descriere]

consumă indirect, fapt care duce la boli sau alte alterări precum cele
ale ratei de reproducere sau a dezvoltării sănătoase a puilor.

E.4

Intensitatea
localizată a



Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciilor, în
locurile respective, nu este semnificativ afectată

impacturilor
cauzate de
presiunile
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actuale asupra
speciei
E.5

Confidenţialitate

Precizarea sensibilităţii acestor date pentru specie se realizează prin
alegerea uneia din următoarele valori:


E.6

Informaţii publice

Detalii

-

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Presiune actuală

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației

E.1

Specia

A229-Alcedo atthis, A026-Egretta garzetta, A338-Lanius collurio,
A339-Lanius minor, A087 Buteo buteo, A096-Falco tinnunculus,
A017-Phalacrocorax carbo, 1088-Cerambyc cerdo,
3120* Pajiști xerice pe substrat calcaros,91AA-Vegetație forestieră
ponto-sarmatică cu stejar pufos, 91F0-Păduri ripariene mixte cu
Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus
angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris), 92A0Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, 91I0-Vegetație de silvostepă
eurosiberiană cu Quercus spp., 91E0-Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae), 1355-Lutra lutra, 1083-Lucanus cervus
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E.2

Localizarea
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]

E.3

Localizarea

Pădurile întâlnite în ROSPA007 prezintă un grad ridicat de deterioare

impacturilor

datorită înlocuirii speciilor native cu specii alohtone și a practicilor

cauzate de

silvice. Structura pe vârste a arboretelor este una neuniformă, cu foarte

presiunile

puțini reprezentanți maturi de Populus alba, Populus nigra și Salix

actuale asupra

alba, practicile silvice împunând îndepărtarea speciilor de plop și

speciilor

salcie la vârsta de 30 ani, motiv pentru care speciile de păsări de talie

[descriere]

mare folosesc în număr foarte mic arealul pentru reproducere. Malurile
nu sunt bine împădurite iar intervențiile silvice se aplică și în
vecinătatea albiei minore, inclusiv la distanțe mai mici de 30 de metri
de aceasta. Practicile forestiere fac ca situl să nu prezinte favorabilitate
pentru coloniile speciilor de stârci și egrete în zonele de mal ale râului.
Lucrările de curățire și de îndepărtare a vegetației arbustive/lăstăriș,
diminuează suprafața habitatului preferat de speciile Lanius collurio și
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Lanius minor.
E.4



Intensitatea
localizată a

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciilor, în locurile
respective, nu este semnificativ afectată

impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
E.5

Confidenţialitate

Precizarea sensibilităţii acestor date pentru specie se realizează prin
alegerea uneia din următoarele valori:


Informaţii publice

E.6

Detalii

-

Cod

Parametru

Descriere

A.1

Presiune actuală

C01.01 Extragere de nisip și pietriș

E.1

Specia

A229-Alcedo atthis, A029-Ardea purpurea, A024-Ardeola ralloides,
A060-Aythya nyroca, A196-Chlidonias hybridus, A197-Chlidonias
niger, A031-Ciconia ciconia, A038-Cygnus cygnus, A081-Circus
aeruginosus, A027-Egretta alba, A026-Egretta garzetta, A189Gelochelidon nilotica, A135-Glareola pratincola, A022-Ixobrychus
minutus, A177-Larus minutus, A338-Lanius collurio, A339-Lanius
minor, A023-Nycticorax nycticorax, A019-Pelecanus onocrotalus,
A034-Platalea leucorodia, A132-Recurvirostra avosetta, A193-Sterna
hirundo, A054-Anas acuta, A056-Anas clypeata, A052-Anas crecca,
A050-Anas penelope, A053-Anas platyrhynchos, A055-Anas
querquedula, A051-Anas strepera, A043-Anser anser, A059-Aythya
ferina, A061-Aythya fuligula, A087 Buteo buteo, A198-Chlidonias
leucopterus, A036-Cygnus olor, A096-Falco tinnunculus, A125-Fulica
atra, A459 Larus cachinnans, A156-Limosa limosa,A230-Merops
apiaster, A017-Phalacrocorax carbo, A005-Podiceps cristatus, A048Tadorna tadorna, A161-Tringa erythropus, A162-Tringa totanus, A142356

Vanellus vanellus, A179-Larus ridibundus, A1014-Vertico angustior,
1355-Lutra lutra, 1335-Spermophilus citellus, 1220-Emys orbicularis,
1166-Triturus cristatus, 1188-Bombina bombina, 1130-Aspius aspius,
1149-Cobitis taenia, 2511-Gobio kessleri, 1124-Gobio albipinnatus,
1157-Gymnocephalus schraetzer, 1145-Misgurnus fossilis, 2522Pelecus cultratus, 1134-Rhodeus sericeus amarus, 1146-Sabanejewia
aurata, 1160-Zingel streber, 1159-Zingel zingel, 1083-Lucanus cervus,
1088-Cerambyx cerdo.
3260-Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu
vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion
6440 – Pajiști aluviale din Cnidion dubii
3270 – Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și
Bidention
E.2

Localizarea
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]

E.3

Localizarea

Reprezintă activitatea cu caracterul cel mai degradant pentru habitatele
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impacturilor

existente în arealul de desfășurare. Prezența utilajelor, deranjul

cauzate de

permanent, modificarea albiei minore, adâncirea talvegului și implicit a

presiunile

freaticului dependent de nivelul Siretului, rețeaua de drumuri care

actuale asupra

fragmentează habitatele, traficul mașinilor grele, praful, zgomotul,

speciilor

depozitele de refuz de ciur, deversarea levigatului direct în emisar fără

[descriere]

decantare, toate acestea și alte efecte indirecte, fac ca impactul să fie
unul negativ la nivelul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariilor
naturale suprapuse, în primul rând prin degradarea continuă a habitatelor
existente.

E.4



Intensitatea
localizată a

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a speciilor, în locurile
respective, este semnificativ afectată

impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
E.5

Confidenţialitate

Precizarea sensibilităţii acestor date pentru specie se realizează prin
alegerea uneia din următoarele valori:


E.6

Detalii

Informaţii publice

-

Cod

Parametru

A.1

Presiune actuală

D02.01.01 Linii electrice și de telefon suspendate

E.1

Specia

A229-Alcedo atthis, A029-Ardea purpurea, A024-Ardeola ralloides,
A060-Aythya nyroca, A196-Chlidonias hybridus, A197-Chlidonias niger,
A031-Ciconia ciconia, A038-Cygnus cygnus, A081-Circus aeruginosus,
A027-Egretta alba, A026-Egretta garzetta, A189-Gelochelidon nilotica,
A135-Glareola pratincola, A022-Ixobrychus minutus, A177-Larus
minutus, A338-Lanius collurio, A339-Lanius minor, A023-Nycticorax
nycticorax, A019-Pelecanus onocrotalus, A034-Platalea leucorodia,
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A132-Recurvirostra avosetta, A193-Sterna hirundo, A054-Anas acuta,
A056-Anas clypeata, A052-Anas crecca, A050-Anas penelope, A053-Anas
platyrhynchos, A055-Anas querquedula, A051-Anas strepera, A043-Anser
anser, A059-Aythya ferina, A061-Aythya fuligula, A087 Buteo buteo,
A198-Chlidonias leucopterus, A036-Cygnus olor, A096-Falco
tinnunculus, A125-Fulica atra, A459 Larus cachinnans, A156-Limosa
limosa,A230-Merops apiaster, A017-Phalacrocorax carbo, A005Podiceps cristatus, A048-Tadorna tadorna, A161-Tringa erythropus,
A162-Tringa totanus, A142-Vanellus vanellus, A179-Larus ridibundus
E.2

Localizarea
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]

E.3

Localizarea

Liniile electrice amplasate în sit nu sunt prevăzute cu sisteme de

impacturilor

avertizare pentru păsări, fapt care duce la coliziuni în special în perioadele

cauzate de

de pasaj, ROSPA0071 fiind suprapusă unui culoar important de migrație.

presiunile
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actuale asupra
speciilor
[descriere]
E.4



Intensitatea
localizată a

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciilor, în locurile
respective, nu este semnificativ afectată

impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
E.5

Confidenţialitate

Precizarea sensibilităţii acestor date pentru specie se realizează prin
alegerea uneia din următoarele valori:


Informaţii publice

E.6

Detalii

-

Cod

Parametru

A.1

Presiune actuală

E03.04 Alte tipuri de depozitări

E.1

Specia

A229-Alcedo atthis, A029-Ardea purpurea, A024-Ardeola ralloides,
A060-Aythya nyroca, A196-Chlidonias hybridus, A197-Chlidonias niger,
A031-Ciconia ciconia, A038-Cygnus cygnus, A081-Circus aeruginosus,
A027-Egretta alba, A026-Egretta garzetta, A189-Gelochelidon nilotica,
A135-Glareola pratincola, A022-Ixobrychus minutus, A177-Larus
minutus, A338-Lanius collurio, A339-Lanius minor, A023-Nycticorax
nycticorax, A019-Pelecanus onocrotalus, A034-Platalea leucorodia,
A132-Recurvirostra avosetta, A193-Sterna hirundo, A054-Anas acuta,
A056-Anas clypeata, A052-Anas crecca, A050-Anas penelope, A053-Anas
platyrhynchos, A055-Anas querquedula, A051-Anas strepera, A043-Anser
anser, A059-Aythya ferina, A061-Aythya fuligula, A087 Buteo buteo,
A198-Chlidonias leucopterus, A036-Cygnus olor, A096-Falco
tinnunculus, A125-Fulica atra, A459 Larus cachinnans, A156-Limosa
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limosa,A230-Merops apiaster, A017-Phalacrocorax carbo, A005Podiceps cristatus, A048-Tadorna tadorna, A161-Tringa erythropus,
A162-Tringa totanus, A142-Vanellus vanellus, A179-Larus ridibundus,
A1014-Vertico angustior, 1355-Lutra lutra, 1335-Spermophilus citellus,
1220-Emys orbicularis, 1166-Triturus cristatus, 1188-Bombina bombina,
1130-Aspius aspius, 1149-Cobitis taenia, 2511-Gobio kessleri, 1124Gobio albipinnatus, 1157-Gymnocephalus schraetzer, 1145-Misgurnus
fossilis, 2522-Pelecus cultratus, 1134-Rhodeus sericeus amarus, 1146Sabanejewia aurata, 1160-Zingel streber, 1159-Zingel zingel, 1083Lucanus cervus, 1088-Cerambyx cerdo.
3260-Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu
vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion
6440 – Pajiști aluviale din Cnidion dubii
3270 – Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și
Bidention
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E.2

Localizarea
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]

E.3

Localizarea

În sit sunt prezente suprafețe întinse cu depozite de pietriș (refuz de ciur).

impacturilor

Acestea ocupă suprafețe importante și împiedică dezvoltarea vegetației

cauzate de

specifice. Presiunea este în extindere, suprafețele folosite pentru

presiunile

depozitarea ilegală a pietrișului se măresc continuu, degradând habitatele

actuale asupra

existente.

speciilor
[descriere]
E.4

Intensitatea
localizată a



Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciilor, în locurile
respective, nu este semnificativ afectată

impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
362

speciei
E.5

Confidenţialitate

Precizarea sensibilităţii acestor date pentru specie se realizează prin
alegerea uneia din următoarele valori:


Informaţii publice

E.6

Detalii

-

Cod

Parametru

A.1

Presiune actuală

F02.03 Pescuit de agrement

E.1

Specia

A229-Alcedo atthis, A029-Ardea purpurea, A024-Ardeola ralloides,
A060-Aythya nyroca, A196-Chlidonias hybridus, A197-Chlidonias niger,
A031-Ciconia ciconia, A038-Cygnus cygnus, A081-Circus aeruginosus,
A027-Egretta alba, A026-Egretta garzetta, A189-Gelochelidon nilotica,
A135-Glareola pratincola, A022-Ixobrychus minutus, A177-Larus
minutus, A338-Lanius collurio, A339-Lanius minor, A023-Nycticorax
nycticorax, A019-Pelecanus onocrotalus, A034-Platalea leucorodia,
A132-Recurvirostra avosetta, A193-Sterna hirundo, A054-Anas acuta,
A056-Anas clypeata, A052-Anas crecca, A050-Anas penelope, A053-Anas
platyrhynchos, A055-Anas querquedula, A051-Anas strepera, A043-Anser
anser, A059-Aythya ferina, A061-Aythya fuligula, A087 Buteo buteo,
A198-Chlidonias leucopterus, A036-Cygnus olor, A096-Falco
tinnunculus, A125-Fulica atra, A459 Larus cachinnans, A156-Limosa
limosa,A230-Merops apiaster, A017-Phalacrocorax carbo, A005Podiceps cristatus, A048-Tadorna tadorna, A161-Tringa erythropus,
A162-Tringa totanus, A142-Vanellus vanellus, A179-Larus ridibundus,
A1014-Vertico angustior, 1355-Lutra lutra, 1220-Emys orbicularis,
1166-Triturus cristatus, 1188-Bombina bombina, 1130-Aspius aspius,
1149-Cobitis taenia, 2511-Gobio kessleri, 1124-Gobio albipinnatus,
1157-Gymnocephalus schraetzer, 1145-Misgurnus fossilis, 2522-Pelecus
cultratus, 1134-Rhodeus sericeus amarus, 1146-Sabanejewia aurata,
1160-Zingel streber, 1159-Zingel zingel
363

E.2

Localizarea
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]

E.3

Localizarea

Prezența necontrolată a pescarilor în regiunile de reproducere și de

impacturilor

creștere a puilor speciilor de interes conservativ, reprezintă o presiune

cauzate de

care poate duce la diminuarea ratei de succes reproductiv.

presiunile
actuale asupra
speciilor
[descriere]
E.4

Intensitatea
localizată a



Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciilor, în locurile
respective, nu este semnificativ afectată

impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
364

speciei
E.5

Confidenţialitate

Precizarea sensibilităţii acestor date pentru specie se realizează prin
alegerea uneia din următoarele valori:


Informaţii publice

E.6

Detalii

-

Cod

Parametru

A.1

Presiune actuală

F03.01 Vânătoare

E.1

Specia

A229-Alcedo atthis, A029-Ardea purpurea, A024-Ardeola ralloides, A060Aythya nyroca, A196-Chlidonias hybridus, A197-Chlidonias niger, A031Ciconia ciconia, A038-Cygnus cygnus, A081-Circus aeruginosus, A027Egretta alba, A026-Egretta garzetta, A189-Gelochelidon nilotica, A135Glareola pratincola, A022-Ixobrychus minutus, A177-Larus minutus,
A338-Lanius collurio, A339-Lanius minor, A023-Nycticorax nycticorax,
A019-Pelecanus onocrotalus, A034-Platalea leucorodia, A132Recurvirostra avosetta, A193-Sterna hirundo, A054-Anas acuta, A056Anas clypeata, A052-Anas crecca, A050-Anas penelope, A053-Anas
platyrhynchos, A055-Anas querquedula, A051-Anas strepera, A043-Anser
anser, A059-Aythya ferina, A061-Aythya fuligula, A087 Buteo buteo, A198Chlidonias leucopterus, A036-Cygnus olor, A096-Falco tinnunculus, A125Fulica atra, A459 Larus cachinnans, A156-Limosa limosa,A230-Merops
apiaster, A017-Phalacrocorax carbo, A005-Podiceps cristatus, A048Tadorna tadorna, A161-Tringa erythropus, A162-Tringa totanus, A142Vanellus vanellus, A179-Larus ridibundus

365

E.2

Localizarea
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]

E.3

E.4

Localizarea

Vânătoarea se execută pe tot cuprinsul sitului provocând un impact negativ

impacturilor

în ceea ce privește prezența, efectivele și distribuția speciilor oaspeți de

cauzate de

iarnă. Deși unele specii de interes cinegetic sunt foarte bine reprezentate

presiunile

numeric în sit (Anas platyrhynchos, Fulica atra, Anser albifrons) celelalte

actuale asupra

specii de interes vânătoresc care fac obiectul ROSPA0071 sunt foarte slab

speciilor

reprezentate numeric, vânarea lor sau deranjul provocat reprezintă un

[descriere]

impact major, în special în zonele de concentrare în sezonul hiemal.

Intensitatea
localizată a



Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciilor, în locurile
respective, nu este semnificativ afectată

impacturilor
cauzate de
presiunile
366

actuale asupra
speciei
E.5

Confidenţialitate

Precizarea sensibilităţii acestor date pentru specie se realizează prin
alegerea uneia din următoarele valori:


E.6

Detalii

Cod

Parametru

A.1

Presiune actuală

Informaţii publice

-

G01 Sport în aer liber și activități de petrecere a timpului liber, activități
recreative

E.1

Specia

A229-Alcedo atthis, A029-Ardea purpurea, A024-Ardeola ralloides, A060Aythya nyroca, A196-Chlidonias hybridus, A197-Chlidonias niger, A031Ciconia ciconia, A038-Cygnus cygnus, A081-Circus aeruginosus, A027Egretta alba, A026-Egretta garzetta, A189-Gelochelidon nilotica, A135Glareola pratincola, A022-Ixobrychus minutus, A177-Larus minutus,
A338-Lanius collurio, A339-Lanius minor, A023-Nycticorax nycticorax,
A019-Pelecanus onocrotalus, A034-Platalea leucorodia, A132Recurvirostra avosetta, A193-Sterna hirundo, A054-Anas acuta, A056Anas clypeata, A052-Anas crecca, A050-Anas penelope, A053-Anas
platyrhynchos, A055-Anas querquedula, A051-Anas strepera, A043-Anser
anser, A059-Aythya ferina, A061-Aythya fuligula, A087 Buteo buteo, A198Chlidonias leucopterus, A036-Cygnus olor, A096-Falco tinnunculus, A125Fulica atra, A459 Larus cachinnans, A156-Limosa limosa,A230-Merops
apiaster, A017-Phalacrocorax carbo, A005-Podiceps cristatus, A048Tadorna tadorna, A161-Tringa erythropus, A162-Tringa totanus, A142Vanellus vanellus, A179-Larus ridibundus, A1014-Vertigo angustior, 1355Lutra lutra, 1335-Spermophilus citellus, 1220-Emys orbicularis, 1166Triturus cristatus, 1188-Bombina bombina, 1130-Aspius aspius, 1149Cobitis taenia, 2511-Gobio kessleri, 1124-Gobio albipinnatus, 1157Gymnocephalus schraetzer, 1145-Misgurnus fossilis, 2522-Pelecus
cultratus, 1134-Rhodeus sericeus amarus, 1146-Sabanejewia aurata, 1160367

Zingel streber, 1159-Zingel zingel, 1083-Lucanus cervus, 1088-Cerambyx
cerdo.
3260-Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu
vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion
6440 – Pajiști aluviale din Cnidion dubii
3270 – Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și
Bidention
E.2

Localizarea
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]

E.3

Localizarea

Lipsa unor locuri special amenajate, amplasate în afara zonelor importante

impacturilor

pentru speciile de interes conservativ, face ca prezența umană pentru

cauzate de

activități recreative să fie una necontrolată, impactul asupra elementelor de

presiunile

interes conservativ fiind unul negativ.

actuale asupra
speciilor
368

[descriere]
E.4



Intensitatea
localizată a

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciilor, în locurile
respective, nu este semnificativ afectată

impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
E.5

Confidenţialitate

Precizarea sensibilităţii acestor date pentru specie se realizează prin
alegerea uneia din următoarele valori:


Informaţii publice

E.6

Detalii

-

Cod

Parametru

A.1

Presiune actuală

G05.11 Moartea sau rănirea prin coliziune

E.1

Specia

A229-Alcedo atthis, A029-Ardea purpurea, A024-Ardeola ralloides,
A060-Aythya nyroca, A196-Chlidonias hybridus, A197-Chlidonias niger,
A031-Ciconia ciconia, A038-Cygnus cygnus, A081-Circus aeruginosus,
A027-Egretta alba, A026-Egretta garzetta, A189-Gelochelidon nilotica,
A135-Glareola pratincola, A022-Ixobrychus minutus, A177-Larus
minutus, A338-Lanius collurio, A339-Lanius minor, A023-Nycticorax
nycticorax, A019-Pelecanus onocrotalus, A034-Platalea leucorodia,
A132-Recurvirostra avosetta, A193-Sterna hirundo, A054-Anas acuta,
A056-Anas clypeata, A052-Anas crecca, A050-Anas penelope, A053-Anas
platyrhynchos, A055-Anas querquedula, A051-Anas strepera, A043-Anser
anser, A059-Aythya ferina, A061-Aythya fuligula, A087 Buteo buteo,
A198-Chlidonias leucopterus, A036-Cygnus olor, A096-Falco
tinnunculus, A125-Fulica atra, A459 Larus cachinnans, A156-Limosa
limosa,A230-Merops apiaster, A017-Phalacrocorax carbo, A005Podiceps cristatus, A048-Tadorna tadorna, A161-Tringa erythropus,
369

A162-Tringa totanus, A142-Vanellus vanellus, A179-Larus ridibundus,
1355 Lutra lutra, 1335 Spermophilus citellus, Emys orbicularis, 1166Triturus cristatus, 1188-Bombina bombina, 1083-Lucanus cervus, 1014Vertigo angustior, 1088-Cerambys cerdo
E.2

Localizarea
impacturilor
cauzate de
presiunile actuale
asupra speciei
[geometrie]

E.3

Localizarea

Circulația auto în sit pe drumurile de exploatare situate în interiorul sau în

impacturilor

imediata vecinătate a habitatelor favorabile speciilor de interes

cauzate de

conservativ nu este reglementată și nu există o limită de viteză pentru a

presiunile actuale

reduce riscul de coliziune.

asupra speciilor
[descriere]
E.4

Intensitatea
localizată a



Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciilor, în locurile
respective, nu este semnificativ afectată

impacturilor
370

cauzate de
presiunile actuale
asupra speciei
E.5

Confidenţialitate

Precizarea sensibilităţii acestor date pentru specie se realizează prin
alegerea uneia din următoarele valori:


Informaţii publice

E.6

Detalii

-

Cod

Parametru

A.1

Presiune actuală

F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj

E.1

Specia

A229-Alcedo atthis, A029-Ardea purpurea, A024-Ardeola ralloides, A060Aythya nyroca, A196-Chlidonias hybridus, A197-Chlidonias niger, A031Ciconia ciconia, A038-Cygnus cygnus, A081-Circus aeruginosus, A027Egretta alba, A026-Egretta garzetta, A189-Gelochelidon nilotica, A135Glareola pratincola, A022-Ixobrychus minutus, A177-Larus minutus,
A338-Lanius collurio, A339-Lanius minor, A023-Nycticorax nycticorax,
A019-Pelecanus onocrotalus, A034-Platalea leucorodia, A132Recurvirostra avosetta, A193-Sterna hirundo, A054-Anas acuta, A056Anas clypeata, A052-Anas crecca, A050-Anas penelope, A053-Anas
platyrhynchos, A055-Anas querquedula, A051-Anas strepera, A043-Anser
anser, A059-Aythya ferina, A061-Aythya fuligula, A087 Buteo buteo, A198Chlidonias leucopterus, A036-Cygnus olor, A096-Falco tinnunculus, A125Fulica atra, A459 Larus cachinnans, A156-Limosa limosa,A230-Merops
apiaster, A017-Phalacrocorax carbo, A005-Podiceps cristatus, A048Tadorna tadorna, A161-Tringa erythropus, A162-Tringa totanus, A142Vanellus vanellus, A179-Larus ridibundus, 1355-Lutra lutra, 1335Spermophilus citellus, 1220-Emys orbicularis, 1166-Triturus cristatus,
1188-Bombina bombina, 1130-Aspius aspius, 1149-Cobitis taenia, 2511Gobio kessleri, 1124-Gobio albipinnatus, 1157-Gymnocephalus
schraetzer, 1145-Misgurnus fossilis, 2522-Pelecus cultratus, 1134371

Rhodeus sericeus amarus, 1146-Sabanejewia aurata, 1160-Zingel streber,
1159-Zingel zingel, 1083-Lucanus cervus, 1088-Cerambyx cerdo.
E.2

Localizarea
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]

E.3

Localizarea

Braconajul, atât cel cinegetic cât și cel piscicol, provoacă un impact negativ

impacturilor

semnificativ asupra speciilor de interes conservativ. Braconajul poate

cauzate de

provoaca un dezechilibru major în efectivele speciilor protejate.

presiunile
actuale asupra
speciilor
[descriere]
E.4

Intensitatea
localizată a



Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciilor, în locurile
respective, nu este semnificativ afectată

impacturilor
cauzate de
372

presiunile
actuale asupra
speciei
E.5

Confidenţialitate

Precizarea sensibilităţii acestor date pentru specie se realizează prin
alegerea uneia din următoarele valori:


Informaţii publice

E.6

Detalii

-

Cod

Parametru

A.1

Presiune actuală

I01 Specii invazive non-native (alogene)

E.1

Specia

A229-Alcedo atthis, A029-Ardea purpurea, A024-Ardeola ralloides, A060Aythya nyroca, A196-Chlidonias hybridus, A197-Chlidonias niger, A031Ciconia ciconia, A038-Cygnus cygnus, A081-Circus aeruginosus, A027Egretta alba, A026-Egretta garzetta, A189-Gelochelidon nilotica, A135Glareola pratincola, A022-Ixobrychus minutus, A177-Larus minutus,
A338-Lanius collurio, A339-Lanius minor, A023-Nycticorax nycticorax,
A019-Pelecanus onocrotalus, A034-Platalea leucorodia, A132Recurvirostra avosetta, A193-Sterna hirundo, A054-Anas acuta, A056Anas clypeata, A052-Anas crecca, A050-Anas penelope, A053-Anas
platyrhynchos, A055-Anas querquedula, A051-Anas strepera, A043-Anser
anser, A059-Aythya ferina, A061-Aythya fuligula, A087 Buteo buteo, A198Chlidonias leucopterus, A036-Cygnus olor, A096-Falco tinnunculus, A125Fulica atra, A459 Larus cachinnans, A156-Limosa limosa,A230-Merops
apiaster, A017-Phalacrocorax carbo, A005-Podiceps cristatus, A048Tadorna tadorna, A161-Tringa erythropus, A162-Tringa totanus, A142Vanellus vanellus, A179-Larus ridibundus, 1355-Lutra lutra, 1335Spermophilus citellus, 1220-Emys orbicularis, 1166-Triturus cristatus,
1188-Bombina bombina, 1130-Aspius aspius, 1149-Cobitis taenia, 2511Gobio kessleri, 1124-Gobio albipinnatus, 1157-Gymnocephalus
schraetzer, 1145-Misgurnus fossilis, 2522-Pelecus cultratus, 1134373

Rhodeus sericeus amarus, 1146-Sabanejewia aurata, 1160-Zingel streber,
1159-Zingel zingel, 1083-Lucanus cervus, 1088-Cerambyx cerdo.
3260-Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu
vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion, 6440 –
Pajiști aluviale din Cnidion dubii, 3270 – Râuri cu maluri nămoloase cu
vegetație de Chenopodion rubri și Bidention, 6120*-Pajiști xerice pe
substrat calcaros, 91AA-Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar
pufos, 91F0-Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis,
Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
(Ulmenion minoris), 92A0-Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, 91I0Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp., 91E0-Păduri
aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
E.2

Localizarea
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]

374

E.3

Localizarea

Principala problemă identificată este extinderea invazivă a speciilor

impacturilor

introduse prin practicile silvice (salcâm, glădiță, oțetar), specii care

cauzate de

înlocuiesc treptat vegetația nativă, intrând în competiție cu speciile

presiunile

corespunzătoare tipului de stațiune existent, alterând habitatele și

actuale asupra

capacitatea acestora de susținere a speciilor de interes conservativ precum

speciilor

și alterarea habitatelor criteriu.

[descriere]
E.4



Intensitatea
localizată a

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciilor, în locurile
respective, nu este semnificativ afectată

impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
E.5

Confidenţialitate

Precizarea sensibilităţii acestor date pentru specie se realizează prin
alegerea uneia din următoarele valori:


Informaţii publice

E.6

Detalii

-

Cod

Parametru

A.1

Presiune actuală

J01.01 Incendii

E.1

Specia

A229-Alcedo atthis, A029-Ardea purpurea, A024-Ardeola ralloides, A060Aythya nyroca, A196-Chlidonias hybridus, A197-Chlidonias niger, A031Ciconia ciconia, A038-Cygnus cygnus, A081-Circus aeruginosus, A027Egretta alba, A026-Egretta garzetta, A189-Gelochelidon nilotica, A135Glareola pratincola, A022-Ixobrychus minutus, A177-Larus minutus,
A338-Lanius collurio, A339-Lanius minor, A023-Nycticorax nycticorax,
A019-Pelecanus onocrotalus, A034-Platalea leucorodia, A132Recurvirostra avosetta, A193-Sterna hirundo, A054-Anas acuta, A056Anas clypeata, A052-Anas crecca, A050-Anas penelope, A053-Anas
platyrhynchos, A055-Anas querquedula, A051-Anas strepera, A043-Anser
375

anser, A059-Aythya ferina, A061-Aythya fuligula, A087 Buteo buteo, A198Chlidonias leucopterus, A036-Cygnus olor, A096-Falco tinnunculus, A125Fulica atra, A459 Larus cachinnans, A156-Limosa limosa,A230-Merops
apiaster, A017-Phalacrocorax carbo, A005-Podiceps cristatus, A048Tadorna tadorna, A161-Tringa erythropus, A162-Tringa totanus, A142Vanellus vanellus, A179-Larus ridibundus, 3260-Cursuri de apă din zonele
de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis și
Callitricho-Batrachion, 6440 – Pajiști aluviale din Cnidion dubii, 3270 –
Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și
Bidention, 6120*-Pajiști xerice pe substrat calcaros, 91AA-Vegetație
forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, 91F0-Păduri ripariene mixte cu
Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus
angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris), 92A0-Zăvoaie
cu Salix alba și Populus alba, 91I0-Vegetație de silvostepă eurosiberiană
cu Quercus spp., 91E0-Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

376

E.2

Localizarea
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]

E.3

Localizarea

Pe suprafața sitului se practică frecvent indendierea pajișților, suprafețelor

impacturilor

cultivate sau a zonelor cu stuf, aspect care poate duce la diminuarea

cauzate de

suprafeței disponibile pentru speciile de interes conservativ sau a

presiunile

habitatelor criteriu.

actuale asupra
speciilor
[descriere]
E.4

Intensitatea
localizată a



Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a speciilor, în locurile
respective, nu este semnificativ afectată

impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
377

speciei
E.5

Confidenţialitate

Precizarea sensibilităţii acestor date pentru specie se realizează prin
alegerea uneia din următoarele valori:


Informaţii publice

E.6

Detalii

-

Cod

Parametru

A.1

Presiune actuală

J02.05.01 - modificarea debitului de apă

E.1

Specia

A029-Ardea purpurea, A024-Ardeola ralloides, A060-Aythya nyroca,
A196-Chlidonias hybridus, A197-Chlidonias niger, A031-Ciconia ciconia,
A081-Circus aeruginosus, A027-Egretta alba, A026-Egretta garzetta,
A189-Gelochelidon nilotica, A135-Glareola pratincola, A022-Ixobrychus
minutus, A177-Larus minutus, A023-Nycticorax nycticorax, A019Pelecanus onocrotalus, A034-Platalea leucorodia, A132-Recurvirostra
avosetta, A193-Sterna hirundo, A054-Anas acuta, A056-Anas clypeata,
A052-Anas crecca, A050-Anas penelope, A053-Anas platyrhynchos, A055Anas querquedula, A051-Anas strepera, A043-Anser anser, A059-Aythya
ferina, A061-Aythya fuligula , A198-Chlidonias leucopterus, A036-Cygnus
olor, A125-Fulica atra, A459 Larus cachinnans, A156-Limosa limosa ,
A017-Phalacrocorax carbo, A005-Podiceps cristatus, A048-Tadorna
tadorna, A161-Tringa erythropus, A162-Tringa totanus, A179-Larus
ridibundus, 1355-Lutra lutra, 1220-Emys orbicularis, 1166-Triturus
cristatus, 1188-Bombina bombina, 1130-Aspius aspius, 1149-Cobitis
taenia, 2511-Gobio kessleri, 1124-Gobio albipinnatus, 1157Gymnocephalus schraetzer, 1145-Misgurnus fossilis, 2522-Pelecus
cultratus, 1134-Rhodeus sericeus amarus, 1146-Sabanejewia aurata, 1160Zingel streber, 1159-Zingel zingel

378

E.2

Localizarea
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]

E.3

Localizarea

Presiunea este prezentă în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca unde în

impacturilor

perioadele de secetă volumul de apă al bălții scade, fenomen care provoacă

cauzate de

dezechilibre majore în modul de folosință al arealului de către speciile de

presiunile

păsări de interes conservativ iar în cazul secetelor prelungite cum s-a

actuale asupra

întâmplat în anul 2012) balta seacă pe suprafețe extinse, motiv pentru care

speciilor

impactul este unul major asupra speciilor de păsări și de pești. Este

[descriere]

necesară identificarea unei soluții sustenabile pentru limitarea presiunii,
respectiv prin realizarea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea și
implementarea unei măsuri adecvate în acest sens. Ca măsură de urgență
până la finalizarea studiilor necesare, propunem realizarea unei instalații cu
ajutorul căreia, debitul să fie suplimentat atunci când este necesar.

E.4

Intensitatea



Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a speciilor, în locurile
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localizată a

respective, este semnificativ afectată

impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
E.5

Confidenţialitate

Precizarea sensibilităţii acestor date pentru specie se realizează prin
alegerea uneia din următoarele valori:


E.6

Detalii

Informaţii publice

-
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3. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI TIPURILOR DE
HABITATE
Aspecte legislative referitoare la starea de conservare
Conform articolului 2.2. al Directivei Habitate 92/43 EEC, măsurile prevăzute în Directivă
sunt destinate să menţină sau să readucă într-o stare de conservare favorabilă tipurile de
habitate naturale şi speciile de floră şi faună sălbatică de importanţă comunitară.
Prin urmare atingerea și/sau menţinerea „stării de conservare favorabilă” (SCF) reprezintă
obiectivul care trebuie atins pentru toate habitatele şi speciile de importanţă comunitară.
Starea de conservare, inclusiv starea de conservare favorabilă sunt definite în Directivă în
cadrul articolelor 1(e) pentru habitate şi 1(i) pentru specii astfel:
(e) Starea de conservare a unui habitat natural reprezintă suma influenţelor ce
acţionează asupra unui habitat natural și asupra speciilor sale specifice și care ar
putea afecta negativ pe termen
arealul său natural de distribuţie, structura și funcţiile sale, precum și supravieţuirea
pe termen lung a speciilor sale specifice.
Starea conservare a unui habitat natural este considerată favorabilă dacă:
-

arealul natural al habitatului și aria suprafeţelelor ocupate de către habitat
sunt stabile sau în creștere; şi

-

structura și funcţiile specifice habitatului necesare pentru menţinerea sa pe
termen lung există în prezent și există premizele ca acestea să continue să
existe şi în viitorul predictibil; și

-

starea de conservare a speciilor sale tipice este favorabilă.”

(i) Starea de conservare a unei specii reprezintă suma influenţelor ce acţionează
asupra unei specii, şi care ar putea afecta pe termen lung distribuţia și abundenţa
populaţiei acesteia.
Starea de conservare a unei specii este considerată favorabilă dacă:
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-

datele de dinamică a populaţiei pentru specia respectivă indică faptul că
specia se menţine pe termen lung ca element viabil al habitatelor sale
naturale; şi

-

arealul natural al speciei nu se reduce și nici nu există premizele reducerii în
viitorul predictibil; și

-

specia dispune și este foarte probabil că va continua să dispună de un habitat
suficient de extins pentru a-și menţine populaţia pe termen lung;”

Evaluarea stării de conservare
Simplificat, starea de conservare favorabilă poate fi descrisă ca situaţia în care un tip de
habitat sau o specie prosperă (atât în ceea ce priveşte suprafaţa şi mărimea populaţiei, cât şi în
ceea ce priveşte calitatea populaţiei, inclusiv în sensul capacităţii de reproducere, structurii pe
vârste, mortalităţii) şi există perspectivele să prospere de asemenea şi în viitor fără modificări
semnificative în politicile şi managementul existent. Faptul că un tip de habitat sau o specie
nu sunt ameninţate (ex: nu există nici un risc direct să devină extincte) nu înseamnă că acestea
sunt în stare de conservare favorabilă. Obiectivul directivei este definit în termeni pozitivi,
orientat spre o situaţie favorabilă care trebuie să fie definită, atinsă și/sau menţinută. Prin
urmare, obiectivul Directivei Habitate urmărește mai mult decât evitarea dispariţiei tipurilor
de habitate sau speciilor.
Starea de conservare nefavorabilă este împărţită în două clase:


„nefavorabil-inadecvat” pentru situaţiile în care este necesară o schimbare a
politicilor sau managementului pentru a aduce tipul de habitat sau specia în
stare de conservare favorabilă, dar nu există nici un pericol de dispariţie în
viitorul previzibil (ex: 50-100 de ani);



„nefavorabil-rău” pentru situaţiile în care tipul de habitat sau specia este în
pericol de a dispare în viitorul previzibil (ex: 50-100 de ani).

Pentru toate situaţiile în care nu există suficiente informaţii pentru a realiza o evaluare
corespunzătoare, starea de conservare este considerată „necunoscută”.
Pentru o reprezentare grafică a celor patru stări de conservare, a fost adoptat un sistem de
codificare pe culori (prin intermediul îndrumarului Comisiei Europene: Evaluarea și
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raportarea în conformitate cu Articolul 17 al Directivei Habitate: Formate de raportare pentru
Perioada 2012) :


roşu pentru „nefavorabil-rău”;



portocaliu pentru „nefavorabil-inadecvat”;



verde pentru „favorabil”;



gri pentru „necunoscut”.

Având în vedere că speciile şi tipurile de habitatele de importanţă comunitară au fost listate în
cadrul anexelor Directivei în urma unor studii și aprecieri prin care s-a constatat că sunt
ameninţate, rare sau endemice, nu ar trebui să surprindă pe nimeni faptul că majoritatea dintre
acestea se încadrează în categoriile „nefavorabil-inadecvat” (portocoliu) sau „nefavorabilrău”(roșu) în ceea ce privește starea lor de conservare. Deasemenea, ţinând cont de faptul că
este necesară o lungă perioadă de timp pentru ca o specie sau un tip de habitat să ajungă întro stare de conservare favorabilă, nu ar trebui să fie surprinzător faptul că respectiva specie sau
respectivul tip de habitat rămâne în starea de conservare nefavorabilă un timp îndelungat,
chiar dacă la nivelul ariei naturale protejate respective sunt luate măsuri corespunzătoare.
Evaluarea stării de conservare în contextul planului de management pentru o arie
naturală protejată
Evaluarea stării de conservare este crucială în cadrul procesului de elaborare a unui plan de
management pentru o arie naturală protejată, deoarece obiectivele specifice, măsurile,
activităţile și regulile necesare pentru fiecare tip de habitat, specie sau grup de specii de
interes conservativ, prezente în cuprinsul respectivei arii naturale protejate derivă din starea
lor actuală de conservare.
Astfel, dacă starea de conservare este evaluată ca favorabilă la momentul elaborării planului
de management actual, activităţile din acest plan trebuie să se îndrepte cu predilecţie către
menţinerea stării de conservare pe termen lung prin monitorizarea habitatului/ speciei, iar
regulile şi rezultatele procedurii de evaluare a impactului antropic să prevină și să combată
acele activităţi propuse, al căror impact potenţial ar putea periclita pe viitor actuala stare de
conservare favorabilă.
Dacă starea de conservare a unei specii / unui tip de habitat este evaluată ca ”nefavorabilăinadecvată” sau ”nefavorabilă-rea”, activităţile din planul de management trebuie să se
383

îndrepte cu predilecţie în sensul îmbunătăţirii acelor parametri care împiedică respectiva
specie și/ sau habitat să ajungă în starea de conservare favorabilă, cum ar fi spre exemplu
măsuri de reconstrucţie ecologică, iar regulile şi rezultatele procedurii de evaluare a
impactului antropic să se îndrepte în sensul reducerii sau eliminării efectelor activităţilor
prezente cu impact asupra speciei / tipului de habitat şi interzicerii oricărei activităţi viitoare
susceptibile de a afecta şi mai mult specia sau tipul de habitat aflate în stare de conservare
nefavorabilă.
De asemenea, pentru orice plan, proiect sau activitate susceptibilă de a genera un efect negativ
asupra unei specii sau unui tip de habitat de interes conservativ este necesară anticiparea
evoluţiei stării de conservare a acestora în viitor, inclusiv cu luarea în considerare a
impactului cumulat, conform principiului precauţiei.
În situaţia în care starea de conservare este evaluată ca fiind ”necunoscută”, activităţile din
planul de management trebuie să se îndrepte cu predilecţie către colectarea de date în vederea
evaluării stării de conservare pentru acel tip de habitat, specie sau grup de specii, iar regulile
şi rezultatele procedurii de evaluare a impactului antropic trebuie să se îndrepte în sensul
micşorării efectelor activităţilor prezente cu impact asupra speciei şi limitării sau interzicerii
oricărei activităţi viitoare, susceptibile de a afecta specia sau tipul de habitat, conform
principiului precauţiei. Trebuie așadar să se evite situaţia în care specia/tipul de habitat ajunge
în stare de conservare nefavorabilă, din cauza inexistenţei sau insuficienţei informaţiilor
necesare pentru a putea evalua starea lor de conservare.
În sensul celor precizate anterior, măsurile, activităţile şi regulile din planul de management
trebuie să fie preventive, efective, adecvate, eficiente, integrate, astfel încât să asigure cadrul
necesar pentru ca speciile şi habitatele de interes conservativ să se menţină sau să ajungă în
stare de conservare favorabilă.
Adaptarea metodologiei utilizată la nivel naţional pentru evaluarea stării de conservare
a speciilor și tipurilor de habitate la nivelul unei singure arii naturale protejate
Metodologia de evaluare a stării de conservare a fost dezvoltată iniţial pentru raportarea către
Comisia Europeană din anul 2007 în conformitate cu articolul 17 al Diectivei Habitate, fiind
ulterior revizuită pentru următorul ciclu de raportare din anul 2013. Cu toate că în baza acestei
metodologii, evaluarea stării de conservare se face la nivel naţional pentru fiecare regiune
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biogeografică, (pentru siturile din cadrul reţelei Natura 2000 şi pentru întreg teritoriul
naţional), aceiaşi metodologie a fost adaptată pentru a fi aplicată şi la nivelul unei arii naturale
protejate cu unele modificări/ adaptări, constând de exemplu în eliminarea arealului natural al
speciei/ tipului de habitat (engl. range), acest parametru nemai fiind relevant odată cu
reducerea scării geografice și dimensiunilor teritoriului . De asemenea, aceeaşi metodologie
poate fi aplicată şi pentru alte specii decât cele de importanţă comunitară, precum şi pentru
alte tipuri de habitate (de exemplu: clasificate la nivel naţional).
Astfel, starea de conservare a unui tip de habitat într-o arie naturală protejată, presupune
evaluarea stării de conservare din punct de vedere al următorilor parametri:


suprafaţa ocupată de tipul de habitat;



structura şi funcţiile tipului de habitat;



perspectivele viitoare ale tipului de habitat.

Astfel, starea de conservare a unei specii într-un sit presupune evaluarea stării de conservare
din punct de vedere al următorilor parametri:


mărimea populaţiei speciei;



habitatul speciei;



perspectivele viitoare ale speciei.

Valorile de referinţă pentru starea favorabilă a speciilor și tipurilor de habitate
Valorile de referinţă pentru starea favorabilă stau la baza metodologiei de evaluare a stării de
conservare a speciilor și a tipurilor de habitate. De exemplu, metodologia de evaluare a stării
de conservare a unei specii presupune utilizarea unor valori de prag pentru suprafaţa
habitatului acesteia şi pentru mărimea populaţiei speciei pe teritoriul ariei naturale protejate,
pentru a putea aprecia dacă aceşti parametri sunt “favorabili” sau “nefavorabili”, respectiv
“nefavorabil-inadecvat” sau “nefavorabil-rău”. Respectivele valori de prag constituie deci
valori de referinţă pentru starea favorabilă a speciilor şi tipurilor de habitate.
Valorile de referinţă pentru starea favorabilă trebuie să fie estimate pe principii ştiinţifice,
motiv pentru care pot să difere între două versiuni ale planului de management pentru aceeași
arie naturală protejată, având în vedere faptul că este normal ca în perioada de timp scursă
între momentul elaborării primului plan (cel vechi) și a celui de-al doilea (planul actual),
nivelul de înţelegere şi cunoaştere a habitatelor şi speciilor să crească. Determinarea valorilor
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de referinţă pentru starea favorabilă nu este simplă, chiar dacă aceste concepte nu sunt noi şi
sunt tratate în mai multe lucrări știinţifice.
În cazul în care însă nivelul actual de cunoaştere știinţifică nu este suficient şi/sau datele de
teren sunt insuficiente pentru a putea determina aceste valori, va fi utilizată “judecata
experţilor” pentru estimarea valorilor de referinţă pentru starea favorabilă în raport cu valorile
actuale.
Totuşi, evaluarea stării de conservare este cu atât mai corectă cu cât creşte nivelul de
cunoaştere, iar datele colectate sunt mai multe; prima astfel de evaluare a stării de conservare
a unui tip de habitat/ a unei specii trebuie privită ca punctul de plecare în procesul gradual de
îmbunătăţire a nivelului de înţelegere ştiinţifică şi de creştere a cantităţii de date disponibile
(de exemplu ca rezultat al monitorizării conform prevederilor art. 11 al Directivei Habitate).
În cele din urmă trebuie evitată pe cât posibil încadrarea stării de conservare a unui tip de
habitat sau a unei specii în categoria „necunoscută”.
Valorile de referinţă pentru starea favorabilă reprezintă valorile MINIME necesare care
garantează viabilitatea pe termen lung a unei specii/ a unui tip de habitat într-o arie naturală
protejată, respectiv asigură premizele necesare ca în viitorul previzibil specia/tipul de habitat
să rămână prezente în aria naturală protejată cu o populaţie/suprafaţă cel puţin egală cu
populaţia/suprafaţa la momentul realizării primului plan de management.
Fiind cunoscut faptul că în momentul de faţă gradul de cunoaştere şi datele colectate sunt în
cele mai multe cazuri insuficiente pentru a putea estima valorile de referinţă pentru starea
favorabilă a parametrilor, metodologia permite în acest caz, ca în locul indicării unei valori
propriu-zise pentru un parametru, să se indice raportul dintre valoarea de referinţă pentru
starea favorabilă şi valoarea actuală a parametrului, respectiv aproximativ egal, mai mic, mai
mare, mult mai mare. Doar în condiţii excepţionale - cum ar fi spre exemplu creșterea
neobișnuită a populaţiei unei specii, ca urmare a abundenţei crescute a hranei se poate
întâmpla ca valoarea de referinţă pentru starea favorabilă să fie mai mică decât valoarea
actuală a unui anumit parametru. În prezent, pentru o multitudine de specii și de parametri ai
acestora (mărimea populaţiei, etc) nu este posibilă estimarea valorilor de referinţă pentru
starea favorabilă, dar pe baza ”judecăţii experţilor” se poate estima/presupune cu un oarecare
grad de corectitudine faptul că acele valori de referinţă pentru starea favorabilă sunt
aproximativ egale, mai mari sau mult mai mari decât valorile actuale a parametrilor. Dacă
386

valoarea de referinţă pentru starea favorabilă este mult mai mare decât valoarea actuală a unui
parametru, atunci cel mai probabil starea de conservare poate fi evaluată drept “nefavorabilărea” pentru parametrul respectiv.
Așa cum s-a menţionat anterior, planurile de management pentru ariile naturale protejate
trebuie să se constituie în instrumente de planificare/ luare a deciziilor, care să orienteze toate
eforturile custozilor împreuna cu cele ale autorităţilor de mediu, ale instituţiilor cu atribuţii în
gestiunea resurselor naturale și ale a autorităţilor locale și ale altor factori interesaţi, către
obţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor și a tipurilor de habitate, care se traduce
în atingerea Valorilor de referinţă pentru starea favorabilă (VRSF) a parametrilor, care
urmează a fi prezentaţi în secţiunile următoare. In figura de mai jos se arată faptul că evoluţia
parametrilor caracteristici pentru starea de conservare a unei specii sau a unui tip de habitat
depinde în principal de influenţa negativă a impacturilor antropice/ activităţilor socioeconomice generatoare de impacturi antropice care se derulează în sit sau în vecinătatea
acestuia, în prezent – denumite presiuni actuale și de influenţa pozitivă a măsurilor de
management (incluzând reguli, restricţii), luate pentru reducerea și eliminarea respectivelor
presiuni. In același timp, planul de management trebuie să fie un instrument de planificare
dinamică/ pro-activă, în sensul că pe baza informaţiilor relevante și demne de încredere
actuale, trebuie să ia în considerare și efectul negativ asupra evoluţiei respectivilor parametri a
unor impacturi antropice posibil a apărea în viitor – denumite ameninţări. Faţă de aceste
ameninţări, este necesară indentificarea unor măsuri corespunzătoare de management, pentru
a garanta faptul că tendinţele de îmbunătăţire a parametrilor se vor menţine și în viitor.
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3.1. Evaluarea stării de conservare a speciilor de interes conservativ
În cadrul subcapitolului este prezentată evaluarea stării de conservare a speciilor, prevăzute de
Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră
sălbatică, în Anexele II, IV şi V.
Evaluarea stării de conservare nu se justifică pentru toate speciile şi nu a fost realizată
realizată pentru:


speciile ocazionale, a căror prezenţă este doar accidentală, eratică, nefiind
regulată şi stabilă;



speciile nou sosite, a căror semnalare actuală în cuprinsul ariei protejate se
datorează cel mai probabil schimbărilor climatice şi pentru care nu există
informaţii suficiente;



speciile cu prezenţă incertă, a căror prezenţă este nesigură, îndoielnică,
dubioasă;



speciile a căror populaţie în sit este nesemnificativă în raport cu populaţia
naţională (“populaţia relativă” în formularul standard Natura 2000, fiind
evaluată ca “D – Populaţie nesemnificativă”);

Evaluarea stării globale de conservare a fiecărei specii se va realiza pe baza evaluării stării de
conservare a speciei din punct de vedere al:


populaţiei speciei;



habitatului speciei;



perspectivelor speciei în viitor.

Evaluarea stării de conservare a unei speciei din punctul de vedere al populaţiei acesteia a fost
realizată diferenţiat, în funcţie de apartenenţă sau nu la avifaună (păsări), după cum urmează:


Pentru speciile de păsări, starea de conservare în aria naturală protejată, din
punct de vedere al populaţiei, s-a evaluat pentru fiecare dintre următoarele
populaţii:
o pentru populaţia permanentă (sedentară) în aria naturală protejată sau
pentru populaţia cuibăritoare în cazul speciilor de avifaună care nu sunt
rezidente;
o pentru populaţia care doar iernează în aria naturală protejată;
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o pentru populaţia aflată în pasaj, pentru odihnă şi/sau hrănire în aria
naturală protejată, excluzând populaţia care doar iernează.


Pentru celelalte specii care nu sunt păsări, starea de conservare a unei specii în
aria naturală protejată din punct de vedere al populaţiei a fost evaluată doar
pentru speciile rezidente (cu populaţii permanente în aria naturală protejată).

În acest context, toate secţiunile următoare au fost completate o singură dată pentru alte specii
decât cele de păsări şi o dată, de două ori sau de trei ori pentru speciile de păsări funcţie de
tipurile de populaţii prezente în aria naturală protejată (populaţie sedentară/cuibăritoare, care
iernează, aflată în pasaj). Astfel pentru o anumită specie de păsări, poate fi necesară evaluarea
atât a stării de conservare a populaţiei cuibăritoare, cât și a stării de conservare a populaţiei
care iernează, respectiv a stării de conservare a populaţiei aflate în pasaj.
În vederea evalării stării de conservare a speciilor și a habitatelor de care acestea sunt
dependente, au fost folosite următoarele matrici explicate mai jos:
Matricea 1
Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei
speciei
Favorabilă

Mărimea populaţiei

Nefavorabilă –
Inadecvată
Orice altă combinaţie

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

Declin mare

Nu se îndeplinesc

speciei în aria

echivalent unei

condiţiile pentru a

naturală protejată

pierderi de 5% din

evalua starea de

[A.3.] nu este mai

populaţie în ultimii 5

conservare a speciei

mică decât mărimea

ani [A.12.] sau

din punct de vedere

populaţiei de

[A.13.] (valoarea este

al populaţiei ca

referinţă pentru

orientativă şi

favorabilă sau

starea favorabilă în

corespunde unei

nefavorabilă - rea,

aria naturală

pierderi de 1% pe an

sau nu există date,

protejată [A.7.] sau

şi poate diferi de la

sau datele existente

[A.9.]

specie la specie dacă

sunt insuficiente sau

se justifică)ŞI

nu sunt demne de

390

mărimea populaţiei

ŞI

speciei în aria

Structura populaţiei

naturală protejată

pe vârste,

[A.3.] este mai mică

mortalitatea şi

decât mărimea

natalitatea nu

populaţiei de

deviază de la normal

referinţă pentru

[A.14.]

starea favorabilă în
aria naturală
protejată [A.7.] sau
[A.9.]
SAU
Mărimea populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
[A.3.] este mai mică
cu mai mult de 25%
faţă de mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă în
aria naturală
protejată [A.7.] sau
[A.9.]
SAU
structura pe vârste,
mortalitatea şi
natalitatea deviază
mult de la normal
[A.14.] (dacă există
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încredere

date)

Matricea 2:
Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

+ (crescătoare)

+/0 sau +/+ sau 0/+

- (descrescătoare)

-/0 sau -/- sau 0/-

x (necunoscută)

Oricare x sau +/- şi -/+
sau dacă nu există date suficiente

Matricea 3:
Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului
speciei.
Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

Rea

Orice altă combinaţie

Suprafaţa habitatului

Nu sunt îndeplinite

speciei în aria

speciei în aria

condiţiile pentru a

naturală protejată

naturală protejată

evalua starea de

[B.3.] este suficient

[B.3.] este în mod

conservare a speciei

de mare şi tendinţa

clar insuficientă de

din punct de vedere

actuală a suprafeţei

mare pentru a asigura

al habitatului speciei

habitatului speciei

supravieţuirea pe

ca favorabilă sau

[B.9] este stabilă sau

termen lung a speciei

nefavorabilă – rea

în creştere

SAU

sau nu există date

ŞI

Calitatea habitatului

suficiente sau datele

Favorabilă
Suprafaţa habitatului
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Necunoscută

Calitatea habitatului

speciei în aria

existente nu sunt

speciei în aria

naturală protejată

demne de încredere.

naturală protejată

[B.11] este rea şi în

[B.11] este adecvată

mod cert nu asigură

pentru supravieţuirea

supravieţuirea pe

pe termen lung a

termen lung a speciei

speciei
Matricea 4
Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei în viitor
Raportul dintre
Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Valoarea actuală a
parametrului

Perspective

Figura

Bune

4

Bune

4

parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF
La fel cu/ deasupra
VRSF

La fel cu VRSF

Deasupra VRSF

+ (crescător)

< (deasupra
VRSF)
=/< (la

= (stabil)

fel/deasupra
VRSF)

(descrescător)
(descrescător)

</<< (sub VRSF) Inadecvate

Rele

1

>>/=/</<
(deasupra/la fel/

Bune Inadecvate

Rele

2

Bune Inadecvate

Rele

3

sub VRSF)
>/=/<

Sub VRSF

+ (crescător)

(deasupra/la fel/
sub VRSF)

Sub VRSF
Sub VRSF
Necunoscute

= (stabil)
(descrescător)

> (sub VRSF)

Inadecvate

Rele

4

> (sub VRSF)

Inadecvate

Rele

5

+ (crescător)/ X (necunoscute)
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Necunoscute

(descrescător)/
= (stabil)/
X
(necunoscute)
Sub VRSF

X

la fel/deasupra VRSF

(necunoscute)

X (necunoscute)

Necunoscute

VRF = Valoarea de Referinţă Favorabilă

În vederea înţelegerii şi punerii în aplicare a matricii 4 se vor utiliza figurile următoatoare:

Prag
nefavorabil
inadecvat /rău

-1

0

Valoare viitoare

Următorul plan de Management aprobat

VRSF

Tendinţa în viitor a valorii actuale

Planul de Management aprobat

Valoare actuală

Prezent - întocmirea Planului de manageemnt

Valoarea parametrului

Figura 1

1

3

2

4

Viitor - aplicarea planului de management
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5

6 ani

Timp

Prag
nefavorabil
inadecvat /rău

-1

0

Valoare viitoare

Următorul plan de Management aprobat

VRSF

Tendinţa în viitor a valorii actuale

Planul de Management aprobat

Valoare actuală

Prezent - întocmirea Planului de manageemnt

Valoarea parametrului

Figura 2

1

3

2

4

Viitor - aplicarea planului de management

395

5

6 ani

Timp

Prag
nefavorabil
inadecvat /rău

-1

0

Valoare viitoare

Următorul plan de Management aprobat

VRSF

Tendinţa în viitor a valorii actuale

Planul de Management aprobat

Valoare actuală

Prezent - întocmirea Planului de manageemnt

Valoarea parametrului

Figura 3

1

3

2

4

Viitor - aplicarea planului de management

396

5

6 ani

Timp

Prag
nefavorabil
inadecvat /rău

-1

0

Următorul plan de Management aprobat

VRSF

Valoare viitoare

Tendinţa în viitor a valorii actuale

Planul de Management aprobat

Valoare actuală
Prezent - întocmirea Planului de manageemnt

Valoarea parametrului

Figura 4

1

3

2

4

Viitor - aplicarea planului de management

397

5

6 ani

Timp

Următorul plan de
management

Prag
nefavorabil
inadecvat/rău

-1

0

Valoare viitoare
Următorul plan de Management aprobat

VRSF

Tendinţa în viitor a valorii actuale

Planul de Management aprobat

Valoare actuală
Prezent - întocmirea Planului de manageemnt

Valoarea parametrului

Figura 5

1

3

2

4

Viitor - aplicarea planului de management

398

5

6 ani

Timp

Următorul plan de
management

Matricea 5
Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv:


perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.]



perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.]

pe baza matricii:
Favorabile

Nefavorabile –

Nefavorabile - rele

Necunoscută

Ambii parametri

inadecvate
Ambii parametri în

Orice altă

Unul sau amandoi

stare favorabilă

combinaţie

parametri în stare rea evaluaţi ca
necunscuţi

Matricea 6
Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei
în viitor, după implementarea planului de management actual:
Favorabilă

Nefavorabilă –

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

inadecvată
Principalele

Orice altă

Impacturile,

Nu se îndeplinesc

impacturi, respectiv

combinaţie

respectiv presiunile

condiţiile pentru a

presiunile actuale şi

actuale şi

evalua starea de

ameninţările

ameninţările viitoare conservare a speciei

viitoare, nu vor avea

vor avea în viitor un

din punct de vedere

în viitor un efect

efect foarte mare

al perspectivelor ca

semnificativ asupra

asupra speciei

fiind favorabilă sau

speciei [C.10]

[C.10]

nefavorabilă-rea,

ŞI

SAU

sau nu există date,

perspectivele speciei

perspectivele speciei

sau datele existente

în viitor [C.9.] sunt

în viitor [C.9.] sunt

sunt insuficiente sau
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favorabile (dacă s-au

nefavorabile - rele

nu sunt demne de

putut evalua) SAU

SAU

încredere

viabilitatea pe

viabilitatea pe

termen lung a

termen lung a

speciei [C.13] este

speciei [C.13] nu

asigurată

este asigurată

Matricea 7
Evaluarea stării globale de conservare a speciei se obţine prin agregarea rezultatelor a trei
parametri, respectiv:
o Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei [A.15.]
o Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.]
o Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor [C.14.]
pe baza matricii:

Favorabilă

Nefavorabilă –
inadecvată

Nefavorabilă – rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri Orice altă combinaţie

Unul sau mai mulţi

Doi sau mai mulţi

sunt în stare

parametri în stare rea

parametri evaluaţi ca

favorabilă sau unul

necunscuţi dar nici

este necunoscut şi

unul în stare rea

ceilalţi în stare
favorabilă
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3.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de
vedere al populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Alcedo atthis cod NATURA 2000: A229

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă).

naturală protejată
A.3.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

50-100 indivizi

protejată
A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea
populaţiei



0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din formularul
standard Natura 2000

naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă în aria
401

populaţiei de

naturală protejată a fost estimată printr-o valoare numerică având

referinţă pentru

aceeași unitate de măsură ca cea pentru mărimea populației în aria

starea favorabilă

naturală protejată [A.3.]:

în aria naturală

50-100 indivizi

protejată
A.8.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere caracterul teritorial al speciei

apreciere a

și datele existente în literatura de specialitate despre modul de

mărimii populaţiei folosință al teritoriului, informații corelate cu disponibilitatea

A.9.

de referinţă pentru

habitatelor favorabile și prezența speciei în ROSPA0071 Lunca

starea favorabilă

Siretului Inferior.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:


populaţiei de

≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei faţă de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:


speciei
A.11. Calitatea datelor

+ crescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

-

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea
tendinţei actuale a

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei a fost
exprimată ca interval procentual minim - maxim în raport efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate ROSPA0071
speciei exprimată

Lunca Siretului Inferior, astfel se poate aprecia că efectivele
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prin calificative

populaționale existente în sit au crescut cu:
>5%

A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal;

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii nr. 1:


FV – favorabilă



0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Alcedo atthis cod NATURA 2000: A229

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă).

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei

4000-6000 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5.

Suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


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

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa

Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:

adecvată a

4000-6000 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere caracterul teritorial al speciei

apreciere a

și datele existente în literatura de specialitate despre modul de

suprafeţei

folosință al teritoriului, informații corelate cu disponibilitatea

adecvate a

habitatelor favorabile speciei în ROSPA0071 Lunca Siretului

habitatului speciei

Inferior.

în aria naturală
protejată
404

B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafața adecvată a habitatului speciei și suprafața

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei este:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei este:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
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habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei a fost
evaluată pe baza matricii 3 și este:


FV – favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 – este stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Alcedo atthis cod NATURA 2000: A229

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă).

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportului dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4 acestea
sunt:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării
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a habitatului
speciei şi

planului de management:


≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei au

speciei din punct

fost apreciate în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], acestea fiind:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5 și sunt:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
408

fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. 1Intensitatea

Scăzută

-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. -Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor
speciei în viitor este:


0 – este stabilă

perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul
ariei naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Alcedo atthis cod NATURA 2000: A229

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă).

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.

Tendinţa stării
globale de



FV – favorabilă

Tendinţa stării globale de conservare a speciei este:


0 – este stabilă

conservare a
speciei
D.5.

Starea globală de

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Nu este cazul

suplimentare
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Ardea purpurea cod NATURA 2000: A029

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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.

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 5-12 perechi

protejată

Pasaj: 50-100 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000



Pasaj 2-15 %, valoare corespunzătoare clasei „B” din
formularul standard Natura 2000

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
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anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 5-12 perechi

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului. Luând în considerare suprafața totală a ariei naturale protejate
comparativ cu suprafața ocupată de habitate cu favorabilitate pentru
Ardea purpurea (1,3% - 2,7% din aria naturală protejată), se
consideră că este necesară o mărire a acestei suprafețe pentru a putea
asigura speciei condiții optime de habitat, aspect de care este
dependentă menținerea unor efective reproducătoare suficient de
numeroase.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:


populaţiei de

≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 – stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal;

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV - favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Ardea purpurea cod NATURA 2000: A029

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor 500-1000 ha

în aria naturală



Pasaj 500-1000 ha (suprafață care prezintă condiții optime

protejată

corespunzătoare necesităților de hrană și odihnă ale speciei
însă specia poate apărea ocazional pe toată suprafața sitului)

B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


500-1000 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



Medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare
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funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă – inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- se înrăutăţeşte

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Ardea purpurea cod NATURA 2000: A029

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

+ crescătoare

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru

≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

+ crescătoare

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei.

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
418

management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea



Scăzută



Scăzută

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă



+ se îmbunătăţeşte

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Ardea purpurea cod NATURA 2000: A029

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U1 nefavorabilă - inadecvată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară mărirea
suprafeței de habitat cu favorabilitate pentru Ardea purpurea
împreună cu aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și
monitorizare atentă a siturilor de reproducere și a impactului antropic
asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Ardeola ralloides cod NATURA 2000: A024

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 5-10 perechi

protejată

Pasaj: 10-50 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000



Pasaj 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
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anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 5-10 perechi

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului. Luând în considerare suprafața totală a ariei naturale protejate
comparativ cu suprafața ocupată de habitate cu favorabilitate pentru
Ardeola ralloides (0,4% din aria naturală protejată), se consideră că
este necesară o mărire a acestei suprafețe pentru a putea asigura
speciei condiții optime de habitat, aspect de care este dependentă
menținerea unor efective reproducătoare suficient de numeroase.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 – stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
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A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal;

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV - Favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Ardeola ralloides cod NATURA 2000: A024

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈ 150 ha

în aria naturală



Pasaj 500-1000 ha (suprafață care prezintă condiții optime

protejată

corespunzătoare necesităților de hrană și odihnă ale speciei
însă specia poate apărea ocazional pe toată suprafața sitului)

B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 150 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



Rea

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare
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funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U2 nefavorabilă - rea

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- se înrăutăţeşte

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Ardeola ralloides cod NATURA 2000: A024

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

+ crescătoare

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru

≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

+ crescătoare

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea



Medie



Medie

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei nu este asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



+ se îmbunătăţeşte

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Ardeola ralloides cod NATURA 2000: A024

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U2 nefavorabilă - rea

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară mărirea
suprafeței de habitat cu favorabilitate pentru Ardeola ralloides
împreună cu aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o
monitorizare atentă a siturilor de reproducere și a impactului antropic
asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Aythya nyroca cod NATURA 2000: A060

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 20-30 perechi

protejată

Pasaj: 100-150 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000



Pasaj 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
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de management
anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 20-25 perechi

populaţiei de

Pasaj: 100-150 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului. Luând în considerare suprafața totală a ariei naturale protejate
comparativ cu suprafața ocupată de habitate cu favorabilitate pentru
Aythya nyroca (0,5% - 0,8% din aria naturală protejată), se consideră
că este necesară o mărire a acestei suprafețe pentru a putea asigura
speciei condiții optime de habitat, aspect de care este dependentă
menținerea unor efective reproducătoare suficient de numeroase.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 – stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal;

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Aythya nyroca cod NATURA 2000: A060

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈ 200-300 ha

în aria naturală



Pasaj 500-1000 ha (suprafață care prezintă condiții optime

protejată

corespunzătoare necesităților de hrană și odihnă ale speciei
însă specia poate apărea ocazional pe toată suprafața sitului)

B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 200-300 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ – aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



Medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare
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funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă - inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- se înrăutăţeşte

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Aythya nyroca cod NATURA 2000: A060

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

+ crescătoare

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru

≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

+ crescătoare

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



+ se îmbunătăţeşte

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Aythya nyroca cod NATURA 2000: A060

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U1 nefavorabilă - inadecvată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară mărirea
suprafeței de habitat cu favorabilitate pentru Aythya nyroca împreună
cu aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o
monitorizare atentă a siturilor de reproducere și a impactului antropic
asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Chlidonias hybridus cod NATURA 2000: A196

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 50-80 perechi

protejată

Pasaj: 300-500 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000



Pasaj 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
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de management
anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 80-100 perechi

populaţiei de

Pasaj: 380-450 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului. Luând în considerare suprafața totală a ariei naturale protejate
comparativ cu suprafața ocupată de habitate cu favorabilitate pentru
Chlidonias hybridus (1,3% - 2,7% din aria naturală protejată), se
consideră că este necesară o mărire a acestei suprafețe pentru a putea
asigura speciei condiții optime de habitat, aspect de care este
dependentă sporirea efectivelor reproducătoare.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 – stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal;

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Chlidonias hybridus cod NATURA 2000: A196

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈ 500-1000 ha

în aria naturală



Pasaj 500-1000 ha (suprafață care prezintă condiții optime

protejată

corespunzătoare necesităților de hrană și odihnă ale speciei
însă specia poate apărea ocazional pe toată suprafața sitului)

B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 500-1000 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în
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adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



Medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a

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

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:
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habitatului speciei



- descrescătoare

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă - inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- se înrăutăţeşte

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Chlidonias hybridus cod NATURA 2000: A196

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

+ crescătoare

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru

≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


+ crescătoare
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C.7.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
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asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:


C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



+ se îmbunătăţeşte

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Chlidonias hybridus cod NATURA 2000: A196

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U1 nefavorabilă - inadecvată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară mărirea
suprafeței de habitat cu favorabilitate pentru Chlidonias hybridus
împreună cu aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o
monitorizare atentă a siturilor de reproducere și a impactului antropic
asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Chlidonias niger cod NATURA 2000: A197

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 5-10 perechi

protejată

Pasaj: 10-50 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000



Pasaj 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
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de management
anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 5-10 perechi

populaţiei de

Pasaj: 10-50 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului. Luând în considerare suprafața totală a ariei naturale protejate
comparativ cu suprafața ocupată de habitate cu favorabilitate pentru
specia Chlidonias niger (0,5% - 0,8% din aria naturală protejată), se
consideră că este necesară o mărire a acestei suprafețe pentru a putea
asigura speciei condiții optime de habitat, aspect de care este
dependentă sporirea efectivelor reproducătoare.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 – stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal;

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Chlidonias niger cod NATURA 2000: A197

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈ 200-300 ha

în aria naturală



Pasaj 200-300 ha (suprafață care prezintă condiții optime

protejată

corespunzătoare necesităților de hrană și odihnă ale speciei
însă specia poate apărea ocazional pe toată suprafața sitului)

B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 200-300 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în
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adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



Medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a

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

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:
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habitatului speciei



- descrescătoare

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă - inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- se înrăutăţeşte

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Chlidonias niger cod NATURA 2000: A197

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru

≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

+ crescătoare

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


C.11. Intensitatea

Scăzut

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
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aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



+ se îmbunătăţeşte

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Chlidonias niger cod NATURA 2000: A197

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U1 nefavorabilă - inadecvată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară mărirea
suprafeței de habitat cu favorabilitate pentru Chlidonias niger
împreună cu aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o
monitorizare atentă a siturilor de reproducere și a impactului antropic
asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Ciconia ciconia cod NATURA 2000: A031

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 25-30 perechi (în localitățile învecinate ROSPA0071 Lunca

protejată

Siretului Inferior)
Pasaj: 500-1000 indivizi

A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000



Pasaj 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
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de management
anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 25-30 perechi

populaţiei de

Pasaj: 300-500 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

(cuibăritoare în vecinătatea sitului dar care sunt dependente de
habitatele din sit pentru hrană) comparativ cu suprafețele cu habitate
favorabile și suprafața totală a sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:


populaţiei de
referinţă pentru

≈ aproximativ egal (se observă totuși o sporire a efectivelor
păsărilor care folosesc situl pentru pasaj)

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei

A.11. Calitatea datelor



Cuibărit: 0 – stabilă



Pasaj: + crescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

-

tendinţei actuale a
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mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea



Pasaj >5%

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal;

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Ciconia ciconia
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Ciconia ciconia cod NATURA 2000: A031

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


în aria naturală

≈ 10.000-15.000 ha (specia folosește în special pentru hrană
zonele umede din sit, dar și terenuri arabile sau pășuni)

protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 10.000-15.000 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în
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adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a

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

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:
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habitatului speciei



0 – stabilă

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV – favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 – este stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
Ciconia ciconia
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Ciconia ciconia cod NATURA 2000: A031

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru

≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,
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habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

+ crescătoare

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
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viabilitatea pe termen lung a speciei
C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:


C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



+ se îmbunătăţeşte

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
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punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Ciconia ciconia cod NATURA 2000: A031

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

FV – favorabilă

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea pe termen lung a condițiilor de habitat favorabile

suplimentare

speciei în aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior, este necesară menținerea/mărirea suprafețelor de habitat cu
favorabilitate pentru Ciconia ciconia împreună cu aplicarea unor
măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare atentă a
siturilor de reproducere și a impactului antropic asupra acestora
zonelor de hrănire.

471

TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Circus aeruginosus cod NATURA 2000: A081

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 8-12 perechi

protejată

Pasaj: 50-100 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000



Pasaj 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
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anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 8-12 perechi

populaţiei de

Pasaj: 50-100 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

cuibăritoare în vecinătatea sitului dar care sunt dependente de

apreciere a

habitatele din sit pentru hrană.Circus aeruginosus (1,3% - 2,7% din

mărimii populaţiei aria naturală protejată), se consideră că este necesară o mărire a
de referinţă pentru

acestei suprafețe pentru a putea asigura speciei condiții optime de

starea favorabilă

habitat, aspect de care este dependentă sporirea efectivelor
reproducătoare.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 – stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul
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tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal;

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Circus aeruginosus cod NATURA 2000: A081

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈ 500-1000 ha

în aria naturală



Pasaj 5.000-10.000 ha (suprafață care prezintă condiții

protejată

corespunzătoare necesităților de hrană și odihnă ale speciei
însă indivizi pot apărea ocazional pe toată suprafața sitului)

B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 500-1000 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



Medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare
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funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă - inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- se înrăutăţeşte

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Circus aeruginosus cod NATURA 2000: A081

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

+ crescătoare

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru

≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

+ crescătoare

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



+ se îmbunătăţeşte

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Circus aeruginosus cod NATURA 2000: A081

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U1 nefavorabilă – inadecvată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară mărirea
suprafeței de habitat cu favorabilitate pentru Circus aeruginosus
împreună cu aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o
monitorizare atentă a siturilor de reproducere și a impactului antropic
asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Cygnus cygnus cod NATURA 2000: A038

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



Populație care doar iernează în aria naturală protejată

naturală protejată
A.3.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Iernat: 50-100 indivizi

protejată
A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea
populaţiei



2-2,5% valoare corespunzătoare clasei „B” din formularul
standard al ariei naturale protejate

naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Iernat: 50-100 indivizi

populaţiei de
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referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



< mai mic

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



+ crescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

>5%

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
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prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Cygnus cygnus cod NATURA 2000: A038

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



Populație care doar iernează în aria naturală protejată

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


Iernat ≈ 500-1000 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 500-1000 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
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habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV – favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 – este stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Cygnus cygnus cod NATURA 2000: A038

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



Populaţie care doar iernează în aria naturală protejată

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru

≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

0 stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:
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speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
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fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Cygnus cygnus cod NATURA 2000: A038

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



Populaţie care doar iernează în aria naturală protejată

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

FV – favorabilă

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a siturilor de iernat și a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Egretta alba cod NATURA 2000: A027

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


A.3.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 10-15 perechi

protejată

Pasaj: 50-100 indivizi
Iernat: 10-15 indivizi

A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit: 4,1-4,7% valoare corespunzătoare clasei „B” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000;



Iernat: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000.

A.6.

Mărimea

Nu este cazul
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reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 15-30 perechi

populaţiei de

Pasaj: 50-160 indivizi

referinţă pentru

Iernat: -

starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului. Luând în considerare suprafața totală a ariei naturale protejate
comparativ cu suprafața ocupată de habitate cu favorabilitate pentru
specia Egretta alba (0,5% - 0,8% din aria naturală protejată), se
consideră că este necesară o mărire a acestei suprafețe pentru a putea
asigura speciei condiții optime de habitat, aspect de care este
dependentă menținerea unor efective reproducătoare suficient de
numeroase.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



> mai mare

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
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speciei
A.11. Calitatea datelor



- descrescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete



Cuibărit: <33,3-50%



Pasaj: > 0-60%

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


U2 nefavorabilă - rea

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


- se înrăutăţeşte

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Egretta alba cod NATURA 2000: A027

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


B.3.

Suprafaţa

Populație care iernează în aria naturală protejată

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor 200-300 ha;

în aria naturală



Pasaj 500-1000 ha (suprafață care prezintă condiții optime

protejată

corespunzătoare necesităților de hrană și odihnă ale speciei
însă specia poate apărea ocazional pe toată suprafața sitului);


Iernat 100-200 ha (suprafață în care s-a observat o
concentrare a indivizilor în sezonul hiemal, însă specia poate
fi prezentă ocazional în diferite locații din sit).

B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 200-300 ha (cuibărit și creștere a puilor)

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



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

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă - inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- se înrăutăţeşte

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Egretta alba cod NATURA 2000: A027

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populație care iernează în aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



> mai mare

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


+ crescătoare
498

C.7.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
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asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea



Medie



Medie

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei nu este asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Egretta alba cod NATURA 2000: A027

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



U2 nefavorabilă – rea

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a siturilor de iernat și a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Egretta garzetta cod NATURA 2000: A026

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 30-40 perechi

protejată

Pasaj: 200-300 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000;



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000.

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
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anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 20-45 perechi

populaţiei de

Pasaj: 80-180 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



+ crescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete



Cuibărit: > 33,3 (minim perechi cuibăritoare)



Pasaj: > 150-166%

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul
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tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV - Favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


+ se îmbunătăţeşte

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

504

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Egretta garzetta cod NATURA 2000: A026

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor 500-1000 ha;

în aria naturală



Pasaj ≈5.000 ha

protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 500-1000 ha (cuibărit și creștere a puilor)

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
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în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

funcţie de tendinţa
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suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV - favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Egretta garzetta cod NATURA 2000: A026

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

0 - stabilă

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Egretta garzetta cod NATURA 2000: A026

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

FV - favorabilă

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a siturilor de iernat și a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Gelochelidon nilotica cod NATURA 2000: A189

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
A.3.

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

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală



Pasaj: 5-10 indivizi

protejată
A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea
populaţiei



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Pasaj: 5-10 indivizi

populaţiei de
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referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
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prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV - Favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Gelochelidon nilotica cod NATURA 2000: A186

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

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

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ Pasaj 5.000 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 5.000 ha (pasaj)

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
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habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV - favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Gelochelidon nilotica cod NATURA 2000: A189

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
C.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

0 - stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:
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speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
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fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Gelochelidon nilotica cod NATURA 2000: A189

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
D.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



FV - favorabilă

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a zonelor folosite pentru hrană/odihnă în perioadele de pasaj și
a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Glareola pratincola cod NATURA 2000: A135

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
A.3.

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

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală



Pasaj: 10-14 indivizi

protejată
A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea
populaţiei



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Pasaj: 10-14 indivizi

populaţiei de
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referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
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prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV - Favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Glareola pratincola cod NATURA 2000: A135

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

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

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


Pasaj ≈5.000 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 5.000 ha (pasaj)

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
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habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV - favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Glareola pratincola cod NATURA 2000: A135

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
C.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

0 - stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:
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speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
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fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea



Scăzută



Medie

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor

530

Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Glareola pratincola cod NATURA 2000: A135

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
D.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



FV - favorabilă

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a zonelor folosite pentru hrană/odihnă în perioadele de pasaj și
a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Ixobrychus minutus cod NATURA 2000: A022

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 20-25 perechi

protejată

Pasaj: 50-100 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000



Pasaj 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
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anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 20-25 perechi

populaţiei de

Pasaj: 50-100 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului. Luând în considerare suprafața totală a ariei naturale protejate
comparativ cu suprafața ocupată de habitate cu favorabilitate pentru
specia Ixobrychus minutus (1,3% - 2,7% din aria naturală protejată),
se consideră că este necesară o mărire a acestei suprafețe pentru a
putea asigura speciei condiții optime de habitat, aspect de care este
dependentă sporirea efectivelor reproducătoare.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



+ crescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
533

A.12. Magnitudinea



Cuibărit >100%

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal;

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Ixobrychus minutus cod NATURA 2000: A022

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈ 500-1000 ha

în aria naturală



Pasaj 500-1000 ha (suprafață care prezintă condiții optime

protejată

corespunzătoare necesităților de hrană și odihnă ale speciei
însă specia poate apărea ocazional pe toată suprafața sitului)

B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 500-1000 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



Medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare
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funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă - inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- se înrăutăţeşte

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Ixobrychus minutus cod NATURA 2000: A022

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

+ crescătoare

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru

≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

+ crescătoare

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



+ se îmbunătăţeşte

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul
ariei naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Ixobrychus minutus cod NATURA 2000: A022

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U1 nefavorabilă - inadecvată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară mărirea
suprafeței de habitat cu favorabilitate pentru Ixobrychus minutus
împreună cu aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o
monitorizare atentă a siturilor de reproducere și a impactului antropic
asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Lanius collurio cod NATURA 2000: A338

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală



Cuibărit: 100-500 perechi

protejată



Pasaj: 1000-5000 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
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anterior
A.7.

Mărimea



Cuibărit: 100-500 perechi

populaţiei de



Pasaj: 1000-5000 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

>5%
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tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV - Favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Lanius collurio cod NATURA 2000: A338

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


Pasaj 10.000-15.000 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 10.000-15.000 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
545

în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

funcţie de tendinţa
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suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV - favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Lanius collurio cod NATURA 2000: A338

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

0 - stabilă

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea



Scăzută



Medie

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul
ariei naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Lanius collurio cod NATURA 2000: A338

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

FV - favorabilă

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a zonelor folosite pentru cuibărit, hrană/odihnă în perioadele
de pasaj și a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Lanius minor cod NATURA 2000: A339

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală



Cuibărit: 20-35 perechi

protejată



Pasaj: 100-500 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
552

anterior
A.7.

Mărimea



Cuibărit: 20-35 perechi

populaţiei de



Pasaj: 100-500 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului. Luând în considerare suprafața totală a ariei naturale protejate
comparativ cu suprafața ocupată de habitate cu favorabilitate pentru
specia Lanius minor (0,4% - 0.5% din aria naturală protejată), se
consideră că este necesară o mărire a acestei suprafețe pentru a putea
asigura speciei condiții optime de habitat, aspect de care este
dependentă menținerea unor efective reproducătoare suficient de
numeroase.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV - Favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Lanius minor cod NATURA 2000: A338

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


Cuibărit 150-200 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


>150-200 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
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în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



> mai mare

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

funcţie de tendinţa
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suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă - inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- se înrăutăţeşte

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Lanius minor cod NATURA 2000: A339

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


+ crescătoare
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C.7.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



> mai mare

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
559

asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea



Scăzută



Medie

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul
ariei naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Lanius minor cod NATURA 2000: A339

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U1 nefavorabilă - inadecvată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a zonelor folosite pentru cuibărit, hrană/odihnă în perioadele
de pasaj și a impactului antropic asupra acestora.

561

TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Larus minutus cod NATURA 2000: A177

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
A.3.

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

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală



Pasaj: 20-50 indivizi

protejată
A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea
populaţiei



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Pasaj: 20-50 indivizi

populaţiei de
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referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



+ crescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

>5%

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
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prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV - Favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Larus minutus cod NATURA 2000: A177

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

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

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


Pasaj ≈5.000 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 5.000 ha (pasaj)

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
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habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV - favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Larus minutus cod NATURA 2000: A177

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
C.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

0 - stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:
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speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
569

fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea



Scăzută



Medie

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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3.1.4 Evaluarea globala a speciei Larus minutus
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul
ariei naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Larus minutus cod NATURA 2000: A177

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
D.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



FV - favorabilă

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a zonelor folosite pentru hrană/odihnă în perioadele de pasaj și
a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Nycticorax nycticorax cod NATURA 2000: A023

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală



Cuibărit: 20-30 perechi

protejată



Pasaj: 100-200 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000



Pasaj 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
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anterior
A.7.

Mărimea



Cuibărit: 20-30 perechi

populaţiei de



Pasaj: 100-200 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului. Luând în considerare suprafața totală a ariei naturale protejate
comparativ cu suprafața ocupată de habitate cu favorabilitate pentru
specia Nyctycorax nyctycorax (1,3% - 2,7% din aria naturală
protejată), se consideră că este necesară o mărire a acestei suprafețe
pentru a putea asigura speciei condiții optime de habitat, aspect de
care este dependentă sporirea efectivelor reproducătoare.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 – stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
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A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal;

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Nycticorax nycticorax cod NATURA 2000: A023

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈ 500-1000 ha

în aria naturală



Pasaj 500-1000 ha (suprafață care prezintă condiții optime

protejată

corespunzătoare necesităților de hrană și odihnă ale speciei
însă specia poate apărea ocazional pe toată suprafața sitului)

B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 500-1000 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



Medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare
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funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă – inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- se înrăutăţeşte

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Nycticorax nycticorax cod NATURA 2000: A023

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

+ crescătoare

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru

≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

+ crescătoare

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea



Scăzută



Medie

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



+ se îmbunătăţeşte

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor

580

Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul
ariei naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Nycticorax nycticorax cod NATURA 2000: A023

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U1 nefavorabilă – inadecvată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară mărirea
suprafeței de habitat cu favorabilitate pentru Nycticorax nyctycorax
împreună cu aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o
monitorizare atentă a siturilor de reproducere și a impactului antropic
asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Pelecanus onocrotalus cod NATURA 2000: A019

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
A.3.

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

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală



Pasaj: 100-200 indivizi

protejată
A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea
populaţiei



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Pasaj: 100-200 indivizi

populaţiei de
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referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele identificate în sit (minim/maxim/an)

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei



Având în vedere caracterul inconstant al efectivelor
identificate din această specie, nu se poate aprecia o tendință
a mărimii populației

A.11. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
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mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV - Favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Pelecanus onocrotalus cod NATURA 2000: A019

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

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

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


Pasaj ≈ 200 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


Pasaj ≈ 200 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



> mai mare

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



Medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
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habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă - inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Pelecanus onocrotalus cod NATURA 2000: A019

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
C.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:
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speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
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fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



U1 nefavorabilă - inadecvată

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Pelecanus onocrotalus cod NATURA 2000: A019

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
D.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



U1 – nevavorabilă, inadecvată

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a zonelor folosite pentru hrană/odihnă în perioadele de pasaj și
a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Platalea leucorodia cod NATURA 2000: A034

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală



Cuibărit: 0 perechi

protejată



Pasaj: 10-50 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea
populaţiei



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
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A.7.

Mărimea



Cuibărit: 5-20 perechi

populaţiei de



Pasaj: 10-50 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,

A.9.

de referinţă pentru

precum și de efectivele identificate în sit comparativ cu suprafețele

starea favorabilă

cu habitate favorabile și suprafața totală a sitului.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



Cuibărit: > mai mare

referinţă pentru



Pasaj: ≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



- descrescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete



Cuibărit < 100%

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
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speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


Cuibărit - nu există date privind structura populaţiei



Pasaj - structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu
deviază de la normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


U2 nefavorabilă - rea

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Platalea leucorodia cod NATURA 2000: A034

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


Pasaj ≈ 300-500 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:

adecvată a



Cuibărit ≈ 200 ha

habitatului speciei



Pasaj ≈ 300-500 ha

în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
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în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



> mai mare

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



Medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

funcţie de tendinţa
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suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă - inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Platalea leucorodia cod NATURA 2000: A034

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

+ crescătoare

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



< mai mic

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

0 – stabilă

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea



Scăzută



Medie

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei nu este asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



U1 nefavorabilă - inadecvată

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Platalea leucorodia cod NATURA 2000: A034

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U2 nefavorabilă - rea

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru refacerea efectivelor cuibăritoare și asigurarea existenței pe

suplimentare

termen lung a speciei în aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior este necesară mărirea suprafeței de habitat adecvate
speciei împreună cu aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului
și cu o monitorizare atentă a zonelor folosite pentru hrană/odihnă în
perioadele de pasaj și a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Recurvirostra avosetta cod NATURA 2000: A132

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală



Cuibărit: 0 perechi

protejată



Pasaj: 25-50 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea
populaţiei



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
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A.7.

Mărimea



Cuibărit: 5-12 perechi

populaţiei de



Pasaj: 25-30 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



Cuibărit: < mai mic

referinţă pentru



Pasaj: ≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei

A.11. Calitatea datelor



Cuibărit: - descrescătoare



Pasaj: ≈ aproximativ egal

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete



Cuibărit < 100%

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul
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tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


Cuibărit - nu există date privind structura populaţiei



Pasaj - structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu
deviază de la normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


U2 nefavorabilă - rea

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Recurvirostra avosetta cod NATURA 2000: A132

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


Pasaj ≈ 500-1000 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:

adecvată a



Cuibărit ≈ 200 ha

habitatului speciei



Pasaj ≈ 500-1000 ha

în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
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în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



> mai mare

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



Medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

funcţie de tendinţa
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suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă - inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Recurvirostra avosetta cod NATURA 2000: A132

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

+ crescătoare

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



< mai mic

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

0 – stabilă

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea



Scăzută



Medie

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei nu este asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



U1 nefavorabilă - inadecvată

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Recurvirostra avosetta cod NATURA 2000: A132

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U2 nefavorabilă - rea

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru refacerea efectivelor cuibăritoare și asigurarea existenței pe

suplimentare

termen lung a speciei în aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior este necesară mărirea suprafeței de habitat adecvate
speciei împreună cu aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului
și cu o monitorizare atentă a zonelor folosite pentru hrană/odihnă în
perioadele de pasaj și a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Sterna hirundo cod NATURA 2000: A193

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 100-200 perechi

protejată

Pasaj: 500-1000 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit 1,5-2,8 %, valoare corespunzătoare clasei „B” din
formularul standard Natura 2000



Pasaj 2,5-5 %, valoare corespunzătoare clasei „B” din
formularul standard Natura 2000

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
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anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 100-200 perechi

populaţiei de

Pasaj: 500-1000 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



< mai mic

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



+ crescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete



>100%

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul
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tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal;

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Sterna hirundo cod NATURA 2000: A193

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 5000 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

0Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 5000 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
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în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



Medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

funcţie de tendinţa
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suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă - inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 – este stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Sterna hirundo cod NATURA 2000: A193

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru

≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

0 – stabilă

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea



Scăzută



Medie

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 – stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul
ariei naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Sterna hirundo cod NATURA 2000: A193

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U1 nefavorabilă - inadecvată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
menținerea și îmbunătățirea calității suprafețelor de habitat cu
favorabilitate pentru Sterna hirundo împreună cu aplicarea unor
măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare atentă a
siturilor de reproducere și a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Anas acuta cod NATURA 2000: A054

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
A.3.

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

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală



Pasaj: 20-35 indivizi

protejată
A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea
populaţiei



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Pasaj: 20-35 indivizi

populaţiei de
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referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
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prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV - Favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Anas acuta cod NATURA 2000: A054

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

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

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


Pasaj ≈500-1000 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 500-1000 ha (pasaj)

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
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habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV - favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Anas acuta cod NATURA 2000: A054

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
C.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

0 - stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:
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speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
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fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea



Scăzută



Medie

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Anas acuta cod NATURA 2000: A054

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
D.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



FV - favorabilă

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a zonelor folosite pentru hrană/odihnă în perioadele de pasaj și
a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Anas clypeata cod NATURA 2000: A056

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
A.3.

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

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală



Pasaj: 30-60 indivizi

protejată
A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea
populaţiei



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Pasaj: 30-60 indivizi

populaţiei de
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referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
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prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV - Favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Anas clypeata cod NATURA 2000: A056

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

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

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


Pasaj ≈500-1000 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 500-1000 ha (pasaj)

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
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habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV - favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Anas clypeata cod NATURA 2000: A056

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
C.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

0 - stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:
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speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
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fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea



Scăzută



Medie

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Anas clypeata cod NATURA 2000: A056

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
D.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



FV - favorabilă

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a zonelor folosite pentru hrană/odihnă în perioadele de pasaj și
a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Anas crecca cod NATURA 2000: A052

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată

pentru odihnă şi/sau hrănire


A.3.

A.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
Populație care iernează în aria naturală protejată

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală



Pasaj: 1000-3000 indivizi

protejată



Iernat: 100-500 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei

Pasaj: ≈3% valoare corespunzătoare clasei „B” din formularul
standard Natura 2000

naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea



Pasaj: 1000-3000 indivizi
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populaţiei de



Iernat: 100-500 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



+ crescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea



> 100%

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
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speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV - Favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Anas crecca cod NATURA 2000: A052

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată

pentru odihnă şi/sau hrănire


B.3.

Suprafaţa

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
Populație care iernează în aria naturală protejată

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Pasaj ≈ 5000 ha

în aria naturală



Iernat ≈ 100-200 ha

protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:

adecvată a



≈ 5000 ha (pasaj)

habitatului speciei



Iernat ≈ 100-200 ha

în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
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protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
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tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV - favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Anas crecca cod NATURA 2000: A052

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată

pentru odihnă şi/sau hrănire


C.3.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

0 - stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării
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a habitatului
speciei şi

planului de management:


≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
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management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Anas crecca cod NATURA 2000: A052

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată

pentru odihnă şi/sau hrănire


D.3.

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:


FV - favorabilă

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

speciei
D.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a zonelor folosite pentru hrană/odihnă în perioadele de pasaj și
iernat, precum și a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Anas penelope cod NATURA 2000: A050

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată

pentru odihnă şi/sau hrănire


A.3.

A.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
Populație care iernează în aria naturală protejată

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală



Pasaj: 200-300 indivizi

protejată



Iernat: 150-200 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000



Iernat: 3,3-15% valoare corespunzătoare clasei „B” din
formularul standard Natura 2000

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
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A.7.

Mărimea



Pasaj: 200-300 indivizi

populaţiei de



Iernat: 150-200 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 - stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
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mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV - Favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Anas penelope cod NATURA 2000: A050

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată

pentru odihnă şi/sau hrănire


B.3.

Suprafaţa

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
Populație care iernează în aria naturală protejată

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Pasaj ≈ 5000 ha

în aria naturală



Iernat ≈ 100-200 ha

protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:

adecvată a



≈ 5000 ha (pasaj)

habitatului speciei



Iernat ≈ 100-200 ha

în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
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protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
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tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV - favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Anas penelope cod NATURA 2000: A050

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată

pentru odihnă şi/sau hrănire


C.3.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

0 - stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării
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a habitatului
speciei şi

planului de management:


≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
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management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Anas penelope cod NATURA 2000: A050

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată

pentru odihnă şi/sau hrănire


D.3.

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:


FV - favorabilă

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

speciei
D.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a zonelor folosite pentru hrană/odihnă în perioadele de pasaj și
iernat, precum și a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Anas platyrhynchos cod NATURA 2000: A053

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


A.3.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 10-20 perechi

protejată

Pasaj: 5000-10000 indivizi
Iernat: 5000-10000 indivizi

A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Iernat: 4-5% valoare corespunzătoare clasei „B” din
formularul standard Natura 2000.

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
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estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 10-20 perechi

populaţiei de

Pasaj: 5000-10000 indivizi

referinţă pentru

Iernat: 5000-10000 indivizi

starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



+ crescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Pasaj > 100%

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
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speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Anas platyrhynchos cod NATURA 2000: A053

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


B.3.

B.4.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈500-1000 ha;

în aria naturală



Pasaj ≈5000 ha

protejată



Iernat ≈5000 ha

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


Suprafaţa

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

habitatului speciei
B.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:

adecvată a



Cuibărit și creștere a puilor ≈500-1000 ha;

habitatului speciei



Pasaj ≈5000 ha

în aria naturală



Iernat ≈5000 ha

protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă
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funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV - favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Anas platyrhynchos cod NATURA 2000: A053

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populație care iernează în aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


0 – stabilă
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C.7.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
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asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:


C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Anas platyrhynchos cod NATURA 2000: A053

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



FV - favorabilă

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a siturilor de iernat și a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Anas querquedula cod NATURA 2000: A055

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 1-3 perechi

protejată

Pasaj: 50-100 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000.

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
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anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 1-3 perechi

populaţiei de

Pasaj: 50-100 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului. Luând în considerare suprafața totală a ariei naturale protejate
comparativ cu suprafața ocupată de habitate cu favorabilitate pentru
specia Anas querquedula (0,5% - 0,8% din aria naturală protejată), se
consideră că este necesară o mărire a acestei suprafețe pentru a putea
asigura speciei condiții optime de habitat, aspect de care este
dependentă sporirea efectivelor reproducătoare.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 – stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
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A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Anas querquedula cod NATURA 2000: A055

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit ≈200-300 ha

în aria naturală



Pasaj≈200-300 ha (suprafață care prezintă condiții optime

protejată

corespunzătoare necesităților de hrană și odihnă ale speciei
însă specia poate apărea ocazional pe toată suprafața sitului)

B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈200-300 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare
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funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă - inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- se înrăutăţeşte

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Anas querquedula cod NATURA 2000: A055

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

+ crescătoare

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Anas querquedula cod NATURA 2000: A055

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U1 nefavorabilă-inadecvată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară mărirea
suprafeței de habitat cu favorabilitate pentru Anas querquedula
împreună cu aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o
monitorizare atentă a siturilor de reproducere și a impactului antropic
asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Anas strepera cod NATURA 2000: A051

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 3-5 perechi

protejată

Pasaj: 50-100 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000.

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
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anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 3-5 perechi

populaţiei de

Pasaj: 50-100 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului. Luând în considerare suprafața totală a ariei naturale protejate
comparativ cu suprafața ocupată de habitate cu favorabilitate pentru
specia Anas strepera (0,5% - 0,8% din aria naturală protejată), se
consideră că este necesară o mărire a acestei suprafețe pentru a putea
asigura speciei condiții optime de habitat, aspect de care este
dependentă sporirea efectivelor reproducătoare.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 – stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
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A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Anas strepera cod NATURA 2000: A051

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈200-300 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈200-300 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
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în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

funcţie de tendinţa
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suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă-inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- se înrăutăţeşte

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Anas strepera cod NATURA 2000: A051

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

+ crescătoare

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Anas strepera cod NATURA 2000: A051

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U1 nefavorabilă-inadecvată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară mărirea
suprafeței favorabile de habitat împreună cu aplicarea unor măsuri de
diminuare a impactului și cu o monitorizare atentă a siturilor de
reproducere, odihnă și hrană și a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Anser anser cod NATURA 2000: A043

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 3-5 perechi

protejată

Pasaj: 400-500 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000.

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
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anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 3-5 perechi

populaţiei de

Pasaj: 400-500 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului. Luând în considerare suprafața totală a ariei naturale protejate
comparativ cu suprafața ocupată de habitate cu favorabilitate pentru
specia Anser anser (0,5% - 0,8% din aria naturală protejată), se
consideră că este necesară o mărire a acestei suprafețe pentru a putea
asigura speciei condiții optime de habitat, aspect de care este
dependentă sporirea efectivelor reproducătoare.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 – stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
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A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Anser anser cod NATURA 2000: A043

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈200-300 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈200-300 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
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în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

funcţie de tendinţa
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suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă - inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- se înrăutăţeşte

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Anser anser cod NATURA 2000: A043

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

+ crescătoare

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Anser anser cod NATURA 2000: A043

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U1 nefavorabilă-inadecvată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară mărirea
suprafeței de habitat cu favorabilitate împreună cu aplicarea unor
măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare atentă a
siturilor de reproducere, odihnă și hrană și a impactului antropic
asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Aythya ferina cod NATURA 2000: A059

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 10-20 perechi

protejată

Pasaj: 400-500 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000.

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
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anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 10-20 perechi

populaţiei de

Pasaj: 400-500 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului. Luând în considerare suprafața totală a ariei naturale protejate
comparativ cu suprafața ocupată de habitate cu favorabilitate pentru
specia Aythya ferina (0,5% - 0,8% din aria naturală protejată), se
consideră că este necesară o mărire a acestei suprafețe pentru a putea
asigura speciei condiții optime de habitat, aspect de care este
dependentă sporirea efectivelor reproducătoare.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 - stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
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A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Anser anser cod NATURA 2000: A059

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈200-300 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈200-300 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
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în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

funcţie de tendinţa
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suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă - inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- se înrăutăţeşte

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Aythya ferina cod NATURA 2000: A059

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

+ crescătoare

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
709

vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Aythya ferina cod NATURA 2000: A059

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U1 nefavorabilă-inadecvată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară mărirea
suprafeței de habitat cu favorabilitate împreună cu aplicarea unor
măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare atentă a
siturilor de reproducere, odihnă și hrană și a impactului antropic
asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Aythya fuligula cod NATURA 2000: A061

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



Populaţie care iernează în aria naturală protejată

naturală protejată
A.3.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Iernat: 10-20 indivizi

protejată
A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea
populaţiei



Iernat: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;

naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Iernat: 10-20 indivizi

populaţiei de
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referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului. Având în vedere datele identificate în teren precum și în urma
consultării literaturii de specialitate, atribuirea anterioară a unui
număr de 6-12 perechi cuibăritoare în sit este una eronată, motiv
pentru care populația de referință trebuie considerată cea estimată
conform datelor culese din teren.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 - stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
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A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Aythya fuligula cod NATURA 2000: A061

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



Populaţie care iernează în aria naturală protejată

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈500-1000 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈500-1000 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
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habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV - favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Aythya fuligula cod NATURA 2000: A061

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



Populaţie care iernează în aria naturală protejată

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

0 - stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:
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speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
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fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Aythya fuligula cod NATURA 2000: A061

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



Populaţie care iernează în aria naturală protejată

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

FV - favorabilă

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
menținerea suprafeței de habitat cu favorabilitate împreună cu
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a siturilor de iernat și a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Buteo buteo cod NATURA 2000: A087

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


A.3.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 4-6 perechi

protejată

Pasaj: 100-500 indivizi
Iernat: 50-100 indivizi

A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Iernat: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;

A.6.

Mărimea

Nu este cazul
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reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 4-6 perechi

populaţiei de

Pasaj: 100-500 indivizi

referinţă pentru

Iernat: 50-100 indivizi

starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



+ crescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea
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tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

>5%

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Buteo buteo cod NATURA 2000: A087

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


B.3.

B.4.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈200-500 ha;

în aria naturală



Pasaj ≈15000-20000 ha

protejată



Iernat ≈15000-20000 ha

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


Suprafaţa

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

habitatului speciei
B.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:

adecvată a



Cuibărit și creștere a puilor >200-500 ha;

habitatului speciei



Pasaj ≈15000-20000 ha

în aria naturală



Iernat ≈15000-20000 ha

protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior. Este necesar un management
725

B.8.

habitatului speciei

adecvat pentru mărirea suprafeței adecvate pentru cuibărit, aceasta

în aria naturală

fiind prea mică comparativ cu suprafața totală a ariei naturale

protejată

protejate.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



Pasaj și Iernat ≈ aproximativ egal

speciei şi



Cuibărit < mai mic

suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă
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funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV - favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Buteo buteo cod NATURA 2000: A087

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populație care iernează în aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


0 – stabilă
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C.7.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
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asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea



Scăzută



Medie

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Buteo buteo cod NATURA 2000: A087

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



FV - favorabilă

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a siturilor de reproducere, pasaj și iernat dar și a impactului
antropic asupra acestora.

731

TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Chlidonias leucopterus cod NATURA 2000: A198

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 2-3 perechi

protejată

Pasaj: 10-50 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit 2-3%, valoare corespunzătoare clasei „B” din
formularul standard Natura 2000



Pasaj 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
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anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 5-12 perechi

populaţiei de

Pasaj: 10-50 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului. Luând în considerare suprafața totală a ariei naturale protejate
comparativ cu suprafața ocupată de habitate cu favorabilitate pentru
specia Chlidonias leucopterus (0,5% - 0,8% din aria naturală
protejată), se consideră că este necesară o mărire a acestei suprafețe
pentru a putea asigura speciei condiții optime de habitat, aspect de
care este dependentă sporirea efectivelor reproducătoare.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



< mai mic

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



- descrescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
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A.12. Magnitudinea

25-40%

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal;

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


U1 – nefavorabilă, inadecvată

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Chlidonias leucopterus cod NATURA 2000: A198

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈ 200-300 ha

în aria naturală



Pasaj 200-300 ha (suprafață care prezintă condiții optime

protejată

corespunzătoare necesităților de hrană și odihnă ale speciei
însă specia poate apărea ocazional pe toată suprafața sitului)

B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 200-300 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



Medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare
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funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă - inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- se înrăutăţeşte

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Chlidonias leucopterus cod NATURA 2000: A198

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

+ crescătoare

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru

≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

+ crescătoare

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



+ se îmbunătăţeşte

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Chlidonias leucopterus cod NATURA 2000: A198

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U1 nefavorabilă - inadecvată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară mărirea
suprafeței de habitat cu favorabilitate pentru Chlidonias leucopterus
împreună cu aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o
monitorizare atentă a siturilor de reproducere și a impactului antropic
asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Cygnus olor cod NATURA 2000: A036

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


A.3.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 20-30 perechi

protejată

Pasaj: 300-500 indivizi
Iernat: 100-200 indivizi

A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Iernat: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000.

A.6.

Mărimea

Nu este cazul
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reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 20-30 perechi

populaţiei de

Pasaj: 300-500 indivizi

referinţă pentru

Iernat: 100-200 indivizi

starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



+ crescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea
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tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Cuibărit >5%

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Cygnus olor cod NATURA 2000: A036

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


B.3.

B.4.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈500-1000 ha;

în aria naturală



Pasaj ≈5000 ha

protejată



Iernat ≈500-1000 ha

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


Suprafaţa

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

habitatului speciei
B.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:

adecvată a



Cuibărit și creștere a puilor ≈500-1000 ha;

habitatului speciei



Pasaj ≈5000 ha

în aria naturală



Iernat ≈500-1000 ha

protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă
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funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV – favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Cygnus olor cod NATURA 2000: A036

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populație care iernează în aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


0 – stabilă
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C.7.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
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asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:


C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Cygnus olor cod NATURA 2000: A036

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



FV – favorabilă

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a siturilor de reproducere, pasaj și iernat precum și a
impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Falco tinnunculus cod NATURA 2000: A096

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


A.3.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 10-20 perechi

protejată

Pasaj: 50-100 indivizi
Iernat: 50-100 indivizi

A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Iernat: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;

A.6.

Mărimea

Nu este cazul
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reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 10-20 perechi

populaţiei de

Pasaj: 50-100 indivizi

referinţă pentru

Iernat: 50-100 indivizi

starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



+ crescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea
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tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Cuibărit >5%

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Falco tinnunculus cod NATURA 2000: A096

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


B.3.

B.4.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈5000-10000 ha;

în aria naturală



Pasaj ≈5000-10000 ha

protejată



Iernat ≈5000-10000 ha

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


Suprafaţa

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

habitatului speciei
B.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:

adecvată a



Cuibărit și creștere a puilor ≈5000-10000 ha;

habitatului speciei



Pasaj ≈5000-10000 ha

în aria naturală



Iernat ≈5000-10000 ha

protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior. Este necesar un management
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B.8.

habitatului speciei

adecvat pentru mărirea suprafeței adecvate pentru cuibărit, aceasta

în aria naturală

fiind prea mică comparativ cu suprafața totală a ariei naturale

protejată

protejate.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă
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funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV - favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

757

Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Falco tinnunculus cod NATURA 2000: A096

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populație care iernează în aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


0 – stabilă
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C.7.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
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asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:


C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Falco tinnunculus cod NATURA 2000: A096

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



FV - favorabilă

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a siturilor de reproducere, pasaj și iernat dar și a impactului
antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Fulica atra cod NATURA 2000: A125

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


A.3.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 30-50 perechi

protejată

Pasaj: 2500-3000 indivizi
Iernat: 300-500 indivizi

A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Iernat: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000.

A.6.

Mărimea

Nu este cazul
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reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 30-50 perechi

populaţiei de

Pasaj: 2500-3000 indivizi

referinţă pentru

Iernat: 300-500 indivizi

starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 - stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul
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tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Fulica atra cod NATURA 2000: A125

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


B.3.

B.4.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈500-1000 ha;

în aria naturală



Pasaj ≈5000 ha

protejată



Iernat ≈500-1000 ha

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


Suprafaţa

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

habitatului speciei
B.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:

adecvată a



Cuibărit și creștere a puilor ≈500-1000 ha;

habitatului speciei



Pasaj ≈5000 ha

în aria naturală



Iernat ≈500-1000 ha

protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă
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funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV – favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Fulica atra cod NATURA 2000: A125

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populație care iernează în aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


0 – stabilă
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C.7.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
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asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:


C.12. Intensitatea

Medie
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Fulica atra cod NATURA 2000: A125

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



FV – favorabilă

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a siturilor de reproducere, pasaj și iernat precum și a
impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Larus cachinnans cod NATURA 2000: A459

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


A.3.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: Cuibărit: 20-25 perechi

protejată

Pasaj: 300-500 indivizi
Iernat: 50-100 indivizi

A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Iernat: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000.

A.6.

Mărimea

Nu este cazul
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reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 20-25 perechi

populaţiei de

Pasaj: 300-500 indivizi

referinţă pentru

Iernat: 50-100 indivizi

starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 - stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul
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tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Larus cachinnans cod NATURA 2000: A459

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


B.3.

B.4.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈200-500 ha;

în aria naturală



Pasaj ≈5000 ha

protejată



Iernat ≈5000 ha

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


Suprafaţa

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

habitatului speciei
B.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:

adecvată a



Cuibărit și creștere a puilor ≈200-500 ha;

habitatului speciei



Pasaj ≈5000 ha

în aria naturală



Iernat ≈5000 ha

protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă
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funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV – favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Larus cachinnans cod NATURA 2000: A459

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populație care iernează în aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


0 – stabilă
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C.7.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
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asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:


C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Larus cachinnans cod NATURA 2000: A459

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



FV – favorabilă

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a siturilor de reproducere, pasaj și iernat precum și a
impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Limosa limosa cod NATURA 2000: A156

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
A.3.

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

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală



Pasaj: 500-1000 indivizi

protejată
A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea
populaţiei



Pasaj: 2-15% valoare corespunzătoare clasei „B” din
formularul standard Natura 2000

naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Pasaj: 500-1000 indivizi

populaţiei de
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referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 - stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
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prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV - Favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Limosa limosa cod NATURA 2000: A156

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

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

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


Pasaj ≈200-300 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


>200-300 ha (pasaj)

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



< mai mic

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
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habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV - favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Larus minutus cod NATURA 2000: A177

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
C.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

0 - stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:
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speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
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fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Medie
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Limosa limosa cod NATURA 2000: A156

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
D.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



FV - favorabilă

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a zonelor folosite pentru hrană/odihnă în perioadele de pasaj și
a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Merops apiaster cod NATURA 2000: A230

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 300-500 perechi

protejată

Pasaj: 1000-5000 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit 0-2%, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000



Pasaj 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
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anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 300-500 perechi

populaţiei de

Pasaj: 1000-5000 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



+ crescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete



>100%

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul
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tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal;

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Merops apiaster cod NATURA 2000: A230

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈ 500-1000 ha

în aria naturală



Pasaj 15000-20000 ha

protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:

adecvată a



Cuibărit și creștere a puilor ≈ 500-1000 ha

habitatului speciei



Pasaj 15000-20000 ha

în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
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în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



Bună

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

funcţie de tendinţa
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suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV - favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Merops apiaster cod NATURA 2000: A230

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

0 - stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru

≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

0 - stabilă

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 - stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Merops apiaster cod NATURA 2000: A230

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

FV - favorabilă

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului împreună cu o
monitorizare atentă a siturilor de reproducere și a impactului antropic
asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Phalacrocorax carbo cod NATURA 2000: A017

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată

pentru odihnă şi/sau hrănire


A.3.

A.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
Populație care iernează în aria naturală protejată

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Pasaj: 500-1000 indivizi

protejată

Iernat: 100-500 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Iernat: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000.

A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
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A.7.

Mărimea

Pasaj: 500-1000 indivizi

populaţiei de

Iernat: 100-500 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



+ crescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

-

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

>5%

tendinţei actuale a
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mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Phalacrocorax carbo cod NATURA 2000: A017

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată

pentru odihnă şi/sau hrănire


B.3.

Suprafaţa

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
Populație care iernează în aria naturală protejată

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Pasaj ≈5000 ha

în aria naturală



Iernat ≈5000 ha

protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:

adecvată a



Pasaj ≈5000 ha

habitatului speciei



Iernat ≈5000 ha

în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
805

protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
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tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV - favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Phalacrocorax carbo cod NATURA 2000: A017

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată

pentru odihnă şi/sau hrănire


C.3.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării
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a habitatului
speciei şi

planului de management:


≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
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management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea



Medie



Medie

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Phalacrocorax carbo cod NATURA 2000: A017

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată

pentru odihnă şi/sau hrănire


D.3.

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:


FV - favorabilă

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

speciei
D.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a siturilor de iernat și a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Podiceps cristatus cod NATURA 2000: A005

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 30-50 perechi

protejată

Pasaj: 300-500 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea
populaţiei



Cuibărit 0-2 %, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
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A.7.

Mărimea

Cuibărit: 30-50 perechi

populaţiei de

Pasaj: 300-500 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului. Luând în considerare suprafața totală a ariei naturale protejate
comparativ cu suprafața ocupată de habitate cu favorabilitate pentru
specia Podiceps cristatus (1,3% - 2,7% din aria naturală protejată), se
consideră că este necesară o mărire a acestei suprafețe pentru a putea
asigura speciei condiții optime de habitat, aspect de care este
dependentă sporirea efectivelor reproducătoare.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ Aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 – stabil

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul
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tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal;

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Podiceps cristatus cod NATURA 2000: A005

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈ 500-1000 ha

în aria naturală



Pasaj 500-1000 ha (suprafață care prezintă condiții optime

protejată

corespunzătoare necesităților de hrană și odihnă ale speciei
însă specia poate apărea ocazional pe toată suprafața sitului)

B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


≈ 500-1000 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



Medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare
816

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă - inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- se înrăutăţeşte

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Podiceps cristatus cod NATURA 2000: A005

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru

≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

+ crescătoare

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



+ se îmbunătăţeşte

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Podiceps cristatus cod NATURA 2000: A005

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U1 nefavorabilă - inadecvată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară mărirea
suprafeței de habitat cu favorabilitate pentru Podiceps cristatus
împreună cu aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o
monitorizare atentă a siturilor de reproducere și a impactului antropic
asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Tadorna tadorna cod NATURA 2000: A048

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală



Cuibărit: 0 perechi

protejată



Pasaj: 5-20 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea

-

populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
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A.7.

Mărimea



Cuibărit: 2 perechi

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,

A.9.

de referinţă pentru

precum și de efectivele identificate în sit comparativ cu suprafețele

starea favorabilă

cu habitate favorabile și suprafața totală a sitului.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



Cuibărit: > mai mare

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



- descrescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

-

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Cuibărit < 5%

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
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speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


Cuibărit - nu există date privind structura populaţiei



Pasaj - structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu
deviază de la normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


U2 nefavorabilă – rea

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Platalea leucorodia cod NATURA 2000: A034

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


Pasaj ≈ 300-500 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:

adecvată a



Cuibărit ≈ 200 ha

habitatului speciei



Pasaj ≈ 300-500 ha

în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
825

în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



> mai mare

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



Medie

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


- descrescătoare

funcţie de tendinţa
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suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


U1 nefavorabilă - inadecvată

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


- descrescătoare

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Tadorna tadorna cod NATURA 2000: A048

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

+ crescătoare

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

0 – stabilă

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
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suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei nu este asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



U1 nefavorabilă – inadecvată

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Tadorna tadorna cod NATURA 2000: A048

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

U2 nefavorabilă - rea

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru refacerea efectivelor cuibăritoare și asigurarea existenței pe

suplimentare

termen lung a speciei în aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior este necesară mărirea suprafeței de habitat adecvate
speciei împreună cu aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului
și cu o monitorizare atentă a zonelor folosite pentru hrană/odihnă în
perioadele de pasaj și a impactului antropic asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Tringa erythropus cod NATURA 2000: A161

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
A.3.

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

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală



Pasaj: 100-150 indivizi

protejată
A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea
populaţiei



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Pasaj: 100-200 indivizi

populaţiei de
832

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:


populaţiei de

< mai mic

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:


speciei
A.11. Calitatea datelor

- descrescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

-

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

<5%

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
833

prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


U2 – nefavorabilă rea

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Tringa erythropus cod NATURA 2000: A161

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

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

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


Pasaj ≈1000-5000 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


Pasaj ≈1000-5000 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



< mai mic

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
836

habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV – favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Tringa erythropus cod NATURA 2000: A161

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
C.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

+ crescătoare

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:
838

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
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fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Medie
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei nu este asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



U1 – nefavorabilă, inadecvată

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Tringa erythropus cod NATURA 2000: A161

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
D.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



U2 – nefavorabilă, rea

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară mărirea
suprafeței corespunzătoare de habitat împreună cu aplicarea unor
măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare atentă a
zonelor folosite pentru hrană/odihnă în perioadele de pasaj și a
impactului antropic asupra acestora.

841

TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Tringa totanus cod NATURA 2000: A162

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
A.3.

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

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală



Pasaj: 10-50 indivizi

protejată
A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea
populaţiei



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Pasaj: 100-200 indivizi

populaţiei de
842

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:


populaţiei de

< mai mic

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:


speciei
A.11. Calitatea datelor

- descrescătoare

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

-

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

<5%

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
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prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


U2 – nefavorabilă rea

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Tringa totanus cod NATURA 2000: A162

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
B.3.

Suprafaţa
habitatului speciei

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

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:


Pasaj ≈1000-5000 ha

în aria naturală
protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată a

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:


Pasaj ≈1000-5000 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
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habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV – favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

847

Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Tringa totanus cod NATURA 2000: A162

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
C.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

+ crescătoare

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:
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speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
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fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei nu este asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



U1 – nefavorabilă, inadecvată

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Tringa totanus cod NATURA 2000: A162

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

speciei în aria



naturală protejată
D.3.

pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



U2 – nefavorabilă, rea

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară mărirea
suprafeței corespunzătoare de habitat împreună cu aplicarea unor
măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare atentă a
zonelor folosite pentru hrană/odihnă în perioadele de pasaj și a
impactului antropic asupra acestora.

851

TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Vanellus vanellus cod NATURA 2000: A142

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

A.3.

A.4.

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 30-40 perechi

protejată

Pasaj: 500-700 indivizi

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea
populaţiei



Cuibărit 0-2%, valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000

naţionale
A.6.

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
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A.7.

Mărimea

Cuibărit: 30-40 perechi

populaţiei de

Pasaj: 500-700 indivizi

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 - stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
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mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal;

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Vanellus vanellus cod NATURA 2000: A142

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

B.3.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈ 1000-5000 ha

în aria naturală



Pasaj 5000-10000 ha

protejată
B.4.

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:

adecvată a



Cuibărit și creștere a puilor ≈ 1000-5000 ha

habitatului speciei



Pasaj 5000-10000 ha

în aria naturală
protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

habitatului speciei
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în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



Bună

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 - stabilă

funcţie de tendinţa
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suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV - favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 - stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Vanellus vanellus cod NATURA 2000: A142

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

0 - stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru

≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


C.7.

Raportul dintre

0 - stabilă

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa
858

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
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vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:

C.12. Intensitatea



Scăzută



Medie

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 - stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Vanellus vanellus cod NATURA 2000: A142

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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

D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

FV - favorabilă

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului împreună cu o
monitorizare atentă a siturilor de reproducere și a impactului antropic
asupra acestora.
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
populaţiei
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Larus ridibundus cod NATURA 2000: A179

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


A.3.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Mărimea

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată a fost estimată

populaţiei speciei

ca valoare minimă și maximă urmată de unitatea de măsură utilizată:

în aria naturală

Cuibărit: 30-50 perechi

protejată

Pasaj: 1000-5000 indivizi
Iernat: 200-300 indivizi

A.4.

Calitatea datelor

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria naturală

referitoare la

protejată:

populaţia speciei



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală

mărimea

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca interval între

populaţiei speciei

procentul minim și maxim aferent valorilor minime și maxime ale

în aria naturală

mărimii populației speciei în aria naturală protejată [A.3.] raportate

protejată şi

la mărimea națională a speciei:

mărimea



populaţiei
naţionale

Cuibărit: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Pasaj: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard al ariei naturale protejate;



Iernat: 0-2% valoare corespunzătoare clasei „C” din
formularul standard Natura 2000.

A.6.

Mărimea

Nu este cazul
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reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
A.7.

Mărimea

Cuibărit: 30-50 perechi

populaţiei de

Pasaj: 1000-5000 indivizi

referinţă pentru

Iernat: 200-300 indivizi

starea favorabilă
în aria naturală
protejată
A.8.

Metodologia de

În aprecierea mărimii populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a

de conservare s-a ținut cont de valoarea efectivelor estimate la data

mărimii populaţiei declarării ariei naturale protejate și aprecierea stării la acea dată,
de referinţă pentru

precum și de efectivele existente la momentul actual în sit

starea favorabilă

comparativ cu suprafețele cu habitate favorabile și suprafața totală a
sitului.

A.9.

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populației de referință favorabilă și

mărimea

mărimea populației actuale:

populaţiei de



≈ aproximativ egal

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei față de efectivele

mărimii populaţiei estimate la momentul declarării ariei naturale protejate:
speciei
A.11. Calitatea datelor



0 - stabilă

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei

privind tendinţa

speciei:

actuală a mărimii



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

Nu este cazul
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tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura
populaţiei speciei

Structura populaţiei speciei:


structura populaţiei pe vârste și mortalitatea nu deviază de la
normal

A.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei
apreciată conform matricii 1:


FV – favorabilă

populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al populaţiei
speciei:


0 – este stabilă

populaţiei speciei
A.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Larus ridibundus cod NATURA 2000: A179

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


B.3.

B.4.

Suprafaţa

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată:

habitatului speciei



Cuibărit și creștere a puilor ≈200-500 ha;

în aria naturală



Pasaj ≈5000 ha

protejată



Iernat ≈5000 ha

Calitatea datelor
pentru suprafaţa

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei:


Suprafaţa

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

habitatului speciei
B.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Nu este cazul

reevaluată a
habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.

Suprafaţa

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată:

adecvată a



Cuibărit și creștere a puilor ≈200-500 ha;

habitatului speciei



Pasaj ≈5000 ha

în aria naturală



Iernat ≈5000 ha

protejată
B.7.

Metodologia de

Aprecierea s-a realizat având in vedere datele existente în literatura

apreciere a

de specialitate despre cerințele de habitat ale speciei, informații

suprafeţei

corelate cu disponibilitatea și modul de folosință al acestora în

adecvate a

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
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habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

actuală a habitatului speciei:

a habitatului



≈ aproximativ egal

speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a
suprafeţei

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
speciei :


suprafeţei

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

habitatului speciei
B.11. Calitatea

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care asigură

habitatului speciei

supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, incluzând

în aria naturală

variabilitatea genetică:

protejată

B.12. Tendinţa actuală a
calităţii



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului

privind tendinţa

speciei:

actuală a calităţii



datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a
habitatului speciei

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei:


0 – stabilă
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funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de
conservare din
punct de vedere al

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei s-a
evaluat pe baza matricii 3 și este:


FV – favorabilă

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din
punct de vedere al

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei:


0 – stabilă

habitatului speciei
B.17. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Larus ridibundus cod NATURA 2000: A179

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


C.3.

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta în

a mărimii

cursul implementării planului de management actual, faţă de valoarea

populaţiei

actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]:


C.4.

Populație care iernează în aria naturală protejată

0 – stabilă

Raportul dintre

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea

mărimea

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei, anticipat a fi

populaţiei de

atins în urma implementării planului de management:

referinţă pentru



≈ aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei s-au apreciat

speciei din punct

în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei [C.3.] şi mărimea

de vedere al

populaţiei viitoare a speciei raportată la mărimea populaţiei de

populaţiei

referinţă pentru starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4:


C.6.

FV – perspective bune

Tendinţa viitoare

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se

a suprafeţei

înregistra în cursul implementării planului de management actual,

habitatului speciei

faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]:


0 – stabilă
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C.7.

Raportul dintre

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa

suprafaţa adecvată

habitatului speciei în viitor, anticipat a fi atins în urma implementării

a habitatului

planului de management:

speciei şi



≈ aproximativ egal

suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

Perspectivele

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei s-au

speciei din punct

apreciat în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului

de vedere al

speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului speciei în viitor

habitatului speciei

raportată la mărimea suprafeţei adecvate a habitatului speciei
[C.7.], conform matricii 4:


C.9.

FV – favorabile

Perspectivele

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma

speciei în viitor

implementării planului de management actual, s-au apreciat pe baza
perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei [C.5.] şi pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei
[C.8.], în baza matricii 5:


C.10. Efectul cumulat al

FV – favorabile

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, s-a estimat

impacturilor

în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale (impacturi

asupra speciei în

care au loc în prezent) și ameninţări viitoare (impacturi care nu există

viitor

în prezent dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc):


Mediu – în contextul neimplementării actualului plan de
management, impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

C.11. Intensitatea

În contextul în care, cel mai probabil, presiunile actuale se vor

presiunilor actuale manifesta și pe durata implementării planului de management actual,
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asupra speciei

generând efecte negative asupra speciei, dar unele presiuni actuale
vor fi diminuate sau eliminate pe durata implementării planului de
management, pentru fiecare presiune actuală asupra speciei care a
fost precizată în lista presiunilor actuale asupra speciei în aria
naturală protejată, intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în
aria naturală protejată, intensitatea este:


C.12. Intensitatea

Scăzută
-

ameninţărilor
viitoare asupra
speciei
C.13. Viabilitatea pe

Viabilitatea pe termen lung a speciei s-a apreciat în funcţie de efectul

termen lung a

cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], mărimea

speciei

populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] :


C.14. Starea de

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

conservare din

viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea planului de

punct de vedere al

management actual, s-a evaluat pe baza matricii 6:

perspectivelor



FV – favorabilă

speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de

În contextul implementării planului de management actual, tendința

conservare din

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în

punct de vedere al

viitor:

perspectivelor



0 stabilă

speciei în viitor
C.16. Starea de

Nu este cazul

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei
naturale protejate
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Larus ridibundus cod NATURA 2000: A179

A.2.

Tipul populaţiei

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată :

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


D.3.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, a fost evaluată pe baza

conservare a

matricii 7 ca fiind:

speciei
D.4.



FV – favorabilă

Tendinţa stării

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de

globale de

conservare este de lungă durată, iar starea globală de conservare a

conservare a

speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă, tendinţa stării globale

speciei

de conservare a speciei este:


D.5.

Populație care iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

0 – este stabilă

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Pentru asigurarea existenței pe termen lung a speciei în aria naturală

suplimentare

protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este necesară
aplicarea unor măsuri de diminuare a impactului și cu o monitorizare
atentă a siturilor de reproducere, pasaj și iernat precum și a
impactului antropic asupra acestora.
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3.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciilor de pești de interes conservativ
Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al populației speciei Aspius aspius
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Aspius aspius cod NATURA 2000: 1130

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
A.3.

Mărimea

500-1000 indivizi

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea
referitoare

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul

dintre 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura

mărimea

2000

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată

şi

mărimea
populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea
reevaluată

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate
a

populaţiei
estimate în planul
de

management
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anterior
A.7.

Mărimea

Nu există date de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală

populaţiei
referinţă
starea
în

de protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

protejată
A.8.

Metodologia

de -

apreciere

a

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

Raportul

dintre ”x” - necunoscut

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
A.11. Calitatea
privind

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

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

A.13. Magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
nu există date privind structura populaţiei.

A.14. Structura
populaţiei speciei

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată

A.15. Starea
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
populaţiei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei Aspius aspius
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Aspius aspius cod NATURA 2000: 1130

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

~ 300 ha
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habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.4.

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Calitatea
pentru

suprafaţa

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

-

reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată

min.10% = 2500 ha
a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a

suprafeţei
adecvate

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.8.

Raportul

dintre 2500/300 = 8.33

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
actuală

a

habitatului speciei
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B.9.

Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
suprafeţei
habitatului speciei
datelor Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

B.10. Calitatea
privind

tendinţa

actuală

a

suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

rea

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

B.13. Calitatea
privind

tendinţa

actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa
globală

actuală ”-” – descrescătoare
a

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa

calităţii

habitatului speciei
B.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
din

punct de vedere al
habitatului speciei
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B.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei Aspius aspius
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Aspius aspius cod NATURA 2000: 1130

A.2.

Tipul
speciei

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în

aria

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” crescătoare
mărimii populaţiei

C.4.

Raportul

dintre ”≈” aproximativ egal

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

FV – perspective bune

speciei din punct
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de

vedere

al

populaţiei
C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei

C.7.

dintre ”≈” – aproximativ egal

Raportul

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

FV – favorabile

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

Perspectivele

”FV” – favorabile

speciei în viitor

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
impacturilor

viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

asupra speciei în speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
viitor
Mediu - s-au încadrat în această categorie acele presiuni actuale care

C.11. Intensitatea

presiunilor actuale vor genera în viitor un efect cumulat mediu asupra speciei, dacă
asupra speciei

efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost
estimat ca fiind ridicat sau mediu
Scăzut – s-au încadrat în această categorie acele ameninţări viitoare

C.12. Intensitatea
ameninţărilor
viitoare

care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă

asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost
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estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;

speciei

pe viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată;

C.13. Viabilitatea
termen

lung

a

speciei
de ”FV” – favorabilă

C.14. Starea
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor

Evaluarea globală a speciei Aspius aspius
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Aspius aspius, Linnaeus 1758
Directiva 92/43/CEE a Consiliului (Directiva Habitate)

A.2.

Tipul
speciei

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în

aria

naturală protejată
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D.3.

Starea globală de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
conservare

a

speciei
D.4.

Tendinţa

stării ”-” – se înrăutăţeşte

globale

de

conservare

a

speciei
D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al populației speciei Cobitis taenia
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Cobitis taenia cod NATURA 2000: 1149

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
A.3.

Mărimea

1000-5000 indivizi

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea
referitoare

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
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A.5.

dintre 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura

Raportul
mărimea

2000

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată

şi

mărimea
populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate

reevaluată

a

populaţiei
estimate în planul
de

management

anterior
A.7.

Mărimea

Nu există date de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală

populaţiei
referinţă
starea
în

de protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

protejată
A.8.

Metodologia

de -

apreciere

a

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

Raportul

dintre ”x” - necunoscut

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
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populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

A.11. Calitatea
privind

tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

A.12. Magnitudinea

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

A.13. Magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
nu există date privind structura populaţiei.

A.14. Structura
populaţiei speciei
A.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă –inadecvată.
din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
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necunoscută

din

punct de vedere al
populaţiei

Evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului speciei Cobitis
taenia
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Cobitis taenia cod NATURA 2000: 1149

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

~ 1000 ha

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.4.

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Calitatea
pentru

suprafaţa

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa
reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată

min.8% = 2000 ha
a

habitatului speciei
în

aria naturală
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protejată
B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a

suprafeţei
adecvate

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.8.

Raportul

dintre 2000/1000 = 2

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
actuală

a

habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
suprafeţei
habitatului speciei

B.10. Calitatea

datelor Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind

tendinţa

actuală

a

suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

rea

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
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datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

B.13. Calitatea
privind

tendinţa

actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa

actuală ”-” – descrescătoare

globală

a

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa

calităţii

habitatului speciei
B.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei
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Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei Cobitis taenia
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Cobitis taenia cod NATURA 2000: 1149

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
mărimii populaţiei

C.4.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

FV – perspective bune

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

populaţiei
C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei

C.7.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
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C.8.

FV – favorabile,

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

”FV” – favorabile

Perspectivele
speciei în viitor

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

impacturilor

asupra speciei în speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
viitor
Mediu – au fost încadrate în această categorie acele presiuni actuale

C.11. Intensitatea

presiunilor actuale care vor genera în viitor un efect cumulat mediu asupra speciei, dacă
efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

asupra speciei

estimat ca fiind ridicat sau mediu
Scăzut - au fost încadrate în această categorie acele ameninţări viitoare

C.12. Intensitatea
ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă

asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

viitoare

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;

speciei

pe viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată;

C.13. Viabilitatea
termen

lung

a

speciei
de ”FV” – favorabilă,

C.14. Starea
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din
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punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor

Evaluarea globală a speciei Cobitis taenia
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Cobitis taenia cod NATURA 2000: 1149

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
D.3.

Starea globală de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
conservare

a

speciei
D.4.

Tendinţa
globale
conservare

stării ”-” – se înrăutăţeşte
de
a

speciei
D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare
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Evaluarea stării de conservare a populației speciei Gobio kessleri
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Gobio kessleri cod NATURA 2000: 2511

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
A.3.

Mărimea

1000-5000 indivizi

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea
referitoare

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul

dintre 15 %, corespunzătoare clasei „B” din formularul standard Natura 2000

mărimea
populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată

şi

mărimea
populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea
reevaluată

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate
a

populaţiei
estimate în planul
de

management

anterior
A.7.

Mărimea

Nu există date de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală
889

populaţiei
referinţă
starea
în

de protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

protejată
A.8.

Metodologia

de -

apreciere

a

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

Raportul

dintre ”x” - necunoscut

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
A.11. Calitatea
privind

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
nu există date privind structura populaţiei.

A.14. Structura
populaţiei speciei

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată

A.15. Starea
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
populaţiei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei Gobio kessleri
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Gobio kessleri cod NATURA 2000: 2511

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

~ 1700 ha

habitatului speciei
în

aria naturală
891

protejată
B.4.

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Calitatea
pentru

suprafaţa

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

-

reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată

min.12% = 3000 ha
a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a

suprafeţei
adecvate

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.8.

Raportul

dintre 3000/1700 = 1.76

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
actuală

a

habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
suprafeţei
892

habitatului speciei
datelor Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

B.10. Calitatea
privind

tendinţa

actuală

a

suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

rea

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

B.13. Calitatea
privind

tendinţa

actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa
globală

actuală ”-” – descrescătoare
a

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa

calităţii

habitatului speciei
B.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din
893

punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei Gobio kessleri
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Gobio kessleri cod NATURA 2000: 2511

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare,
mărimii populaţiei

C.4.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

FV – perspective bune

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al
894

populaţiei
C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei

C.7.

dintre ”≈” – aproximativ egal

Raportul

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

FV – favorabile

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

Perspectivele

”FV” – favorabile

speciei în viitor

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
impacturilor

viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

asupra speciei în speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
viitor
Mediu – au fost încadrate în această categorie acele presiuni actuale

C.11. Intensitatea

presiunilor actuale care vor genera în viitor un efect cumulat mediu asupra speciei, dacă
asupra speciei

efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost
estimat ca fiind ridicat sau mediu
Scăzut – au fost încadrate în această categorie acele ameninţări viitoare

C.12. Intensitatea
ameninţărilor
viitoare
speciei

care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă

asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost
estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;
895

pe viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată;

C.13. Viabilitatea
termen

lung

a

speciei
de ”FV” – favorabilă,

C.14. Starea
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor

Evaluarea globală a speciei Gobio kessleri
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Gobio kessleri cod NATURA 2000: 2511

A.2.

Tipul
speciei

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în

aria

naturală protejată
D.3.

Starea globală de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
896

conservare

a

speciei
D.4.

Tendinţa

stării ”-” – se înrăutăţeşte

globale

de

conservare

a

speciei
D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al populației speciei Gobio albipinnatus
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Gobio albipinnatus cod NATURA 2000 - 1124

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
A.3.

Mărimea

1000-5000 indivizi

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea
referitoare

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul

dintre 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura
897

mărimea

2000

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată

şi

mărimea
populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate

reevaluată

a

populaţiei
estimate în planul
de

management

anterior
A.7.

Mărimea

Nu există date de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală

populaţiei
referinţă
starea
în

de protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

protejată
A.8.

Metodologia

de -

apreciere

a

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

Raportul

dintre ”x” - necunoscut

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
898

A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.11. Calitatea
privind

tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

A.12. Magnitudinea

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

A.13. Magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
nu există date privind structura populaţiei.

A.14. Structura
populaţiei speciei
A.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
899

populaţiei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei Gobio albipinnatus
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Gobio albipinnatus cod NATURA 2000: 1124

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

~ 1700 ha

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.4.

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Calitatea
pentru

suprafaţa

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa
reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată

min.12% = 3000 ha
a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a
900

suprafeţei
adecvate

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.8.

Raportul

dintre 3000/1700 = 1.76

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
actuală

a

habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
suprafeţei
habitatului speciei

B.10. Calitatea

datelor Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind

tendinţa

actuală

a

suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

rea

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
B.13. Calitatea
privind

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
tendinţa

actuală a calităţii
habitatului speciei
901

B.14. Tendinţa

actuală ”-” – descrescătoare

globală

a

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa

calităţii

habitatului speciei
de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată

B.15. Starea
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei Gobio
albipinnatus
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Gobio albipinnatus cod NATURA 2000: 1124

A.2.

Tipul
speciei

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în

aria

naturală protejată

902

C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare,
mărimii populaţiei

C.4.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

FV – perspective bune

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

populaţiei
C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei

C.7.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

FV – favorabile

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

Perspectivele

”FV” – favorabile

speciei în viitor

903

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

impacturilor

asupra speciei în speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
viitor
Mediu – au fost încadrate în această categorie acele presiuni actuale

C.11. Intensitatea

presiunilor actuale care vor genera în viitor un efect cumulat mediu asupra speciei, dacă
efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

asupra speciei

estimat ca fiind ridicat sau mediu
Scăzut – au fost încadrate în această categorie acele ameninţări viitoare

C.12. Intensitatea
ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă

asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

viitoare

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;

speciei

pe viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată;

C.13. Viabilitatea
termen

lung

a

speciei
de ”FV” – favorabilă,

C.14. Starea
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
904

perspectivelor
speciei în viitor

Evaluarea globală a speciei Gobio albipinnatus
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Gobio albipinnatus cod NATURA 2000: 1124

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
D.3.

Starea globală de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
conservare

a

speciei
D.4.

Tendinţa
globale
conservare

stării ”-” – se înrăutăţeşte
de
a

speciei
D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare
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Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al populației speciei Gymnocephalus
schraetzer
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Gymnocephalus schraetzer cod NATURA 2000: 1157

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
A.3.

Mărimea

100-300 indivizi

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea
referitoare

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul

dintre 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura

mărimea

2000

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată

şi

mărimea
populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea
reevaluată

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate
a

populaţiei
estimate în planul
de

management

anterior
906

A.7.

Mărimea

Nu există date de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală

populaţiei
referinţă
starea
în

de protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

protejată
A.8.

Metodologia

de -

apreciere

a

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

Raportul

dintre ”x” - necunoscut

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
A.11. Calitatea
privind

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea
907

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
nu există date privind structura populaţiei.

A.14. Structura
populaţiei speciei

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată

A.15. Starea
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
populaţiei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei Gymnocephalus
schraetzer
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Gymnocephalus schraetzer cod NATURA 2000: 1157

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

~ 500 ha
908

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.4.

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Calitatea
pentru

suprafaţa

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

-

reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată

min.12% = 3000 ha
a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a

suprafeţei
adecvate

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.8.

Raportul

dintre 3000/500 = 6

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
actuală

a

habitatului speciei
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B.9.

Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
suprafeţei
habitatului speciei
datelor Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

B.10. Calitatea
privind

tendinţa

actuală

a

suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

rea

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

B.13. Calitatea
privind

tendinţa

actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa
globală

actuală ”-” – descrescătoare
a

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa

calităţii

habitatului speciei
B.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
din

punct de vedere al
habitatului speciei
910

B.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei Gymnocephalus
schraetzer
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Gymnocephalus schraetzer cod NATURA 2000: 1157

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare,
mărimii populaţiei

C.4.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

FV – perspective bune
911

speciei din punct
de

vedere

al

populaţiei
C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei

C.7.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

FV – favorabile

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

Perspectivele

”FV” – favorabile

speciei în viitor

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
impacturilor

viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

asupra speciei în speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
viitor
C.11. Intensitatea

Mediu – au fost încadrate în această categorie acele presiuni actuale

presiunilor actuale care vor genera în viitor un efect cumulat mediu asupra speciei, dacă
asupra speciei

efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost
estimat ca fiind ridicat sau mediu

C.12. Intensitatea
ameninţărilor

Scăzut – au fost încadrate în această categorie acele ameninţări viitoare
care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă
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asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

viitoare

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;

speciei

pe viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată;

C.13. Viabilitatea
termen

lung

a

speciei
de ”FV” – favorabilă,

C.14. Starea
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
Evaluarea globală a speciei Gymnocephalus schraetzer
Nr

Parametru

Descriere

D.1.

Specia

Gymnocephalus schraetzer cod NATURA 2000: 1157

D.2.

Tipul
speciei

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în

aria

naturală protejată
D.3.

Starea globală de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
conservare

a
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speciei
D.4.

Tendinţa

stării ”-” – se înrăutăţeşte

globale

de

conservare

a

speciei
D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al populației speciei Misgurnus fossilis
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Misgurnus fossilis cod NATURA 2000: 1145

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
A.3.

Mărimea

100-500 indivizi

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea
referitoare

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul

dintre 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura

mărimea
914

populaţiei speciei 2000
în

aria naturală

protejată

şi

mărimea
populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate

reevaluată

a

populaţiei
estimate în planul
de

management

anterior
A.7.

Mărimea

Nu există date de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală

populaţiei
referinţă
starea
în

de protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

protejată
A.8.

Metodologia

de -

apreciere

a

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

Raportul

dintre ”x” - necunoscut

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
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A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.11. Calitatea
privind

tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

A.12. Magnitudinea

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

A.13. Magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
nu există date privind structura populaţiei.

A.14. Structura
populaţiei speciei
A.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
916

populaţiei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei Misgurnus fossilis
Nr

Parametri

Descriere

A.3.

Specia

Misgurnus fossilis cod NATURA 2000: 1145

A.4.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

~ 300 ha

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.4.

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Calitatea
pentru

suprafaţa

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa
reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată

min.12% = 3000 ha
a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a
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suprafeţei
adecvate

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.8.

Raportul

dintre 3000/300 = 10

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
actuală

a

habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
suprafeţei
habitatului speciei

B.10. Calitatea

datelor Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind

tendinţa

actuală

a

suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

rea

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
B.13. Calitatea
privind

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
tendinţa

actuală a calităţii
habitatului speciei
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B.14. Tendinţa

actuală ”-” – descrescătoare

globală

a

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa

calităţii

habitatului speciei
de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată

B.15. Starea
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei
Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei Misgurnus fossilis
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Misgurnus fossilis cod NATURA 2000: 1145

A.2.

Tipul
speciei

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în

aria

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare,
mărimii populaţiei
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C.4.

dintre ”≈” – aproximativ egal

Raportul
mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

FV – perspective bune

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

populaţiei
C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei

C.7.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

FV – favorabile

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

Perspectivele

”FV” – favorabile

speciei în viitor

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
impacturilor

viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra
920

asupra speciei în speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
viitor
Mediu – au fost încadrate în această categorie acele presiuni actuale

C.11. Intensitatea

presiunilor actuale care vor genera în viitor un efect cumulat mediu asupra speciei, dacă
efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

asupra speciei

estimat ca fiind ridicat sau mediu
Scăzut – au fost încadrate în această categorie acele ameninţări viitoare

C.12. Intensitatea
ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă

asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

viitoare

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;

speciei

pe viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată;

C.13. Viabilitatea
termen

lung

a

speciei
de ”FV” – favorabilă,

C.14. Starea
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Evaluarea globală a speciei Misgurnus fossilis
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Misgurnus fossilis cod NATURA 2000: 1145

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
D.3.

Starea globală de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
conservare

a

speciei
D.4.

Tendinţa

stării ”-” – se înrăutăţeşte

globale

de

conservare

a

speciei
D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al populației speciei Pelecus cultratus
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Pelecus cultratus cod NATURA 2000: 2522

A.2.

Tipul
speciei

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în

aria

naturală protejată

922

A.3.

Mărimea

500-1000 indivizi

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare

la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5.

dintre 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura

Raportul
mărimea

2000

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată

şi

mărimea
populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate

reevaluată

a

populaţiei
estimate în planul
de

management

anterior
A.7.

Mărimea

Nu există date de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală

populaţiei
referinţă
starea
în

de protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

protejată
A.8.

Metodologia

de -
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apreciere

a

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

Raportul

dintre ”x” - necunoscut

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
A.11. Calitatea
privind

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura

nu există date privind structura populaţiei.

populaţiei speciei
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de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată

A.15. Starea
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
populaţiei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei Pelecus cultratus
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Pelecus cultratus cod NATURA 2000: 2522

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

~ 5000 ha

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.4.

Calitatea
pentru

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
suprafaţa

habitatului speciei
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B.5.

Suprafaţa

-

reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa

min.24% = 6000 ha

adecvată

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a

suprafeţei
adecvate

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.8.

Raportul

dintre 6000/5000 = 1.2

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
actuală

a

habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
suprafeţei
habitatului speciei

B.10. Calitatea

datelor Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind

tendinţa

actuală

a
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suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

medie

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

B.13. Calitatea
privind

tendinţa

actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa
globală

actuală ”-” – descrescătoare
a

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa

calităţii

habitatului speciei
B.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea

de -

conservare
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necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei Pelecus cultratus
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Pelecus cultratus cod NATURA 2000: 2522

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare,
mărimii populaţiei

C.4.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

FV – perspective bune

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

populaţiei
C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei
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C.7.

dintre ”≈” – aproximativ egal

Raportul

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

FV – favorabile,

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

”FV” – favorabile

Perspectivele
speciei în viitor

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

impacturilor

asupra speciei în speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
viitor
Mediu – au fost încadrate în această categorie acele presiuni actuale

C.11. Intensitatea

presiunilor actuale care vor genera în viitor un efect cumulat mediu asupra speciei, dacă
efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

asupra speciei

estimat ca fiind ridicat sau mediu
Scăzut – au fost încadrate în această categorie acele ameninţări viitoare

C.12. Intensitatea
ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă

asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

viitoare

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;

speciei
C.13. Viabilitatea
termen

lung

pe viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată;
a

speciei
C.14. Starea

de ”FV” – favorabilă,
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conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor

Evaluarea globală a speciei Pelecus cultratus
Nr

Parametru

Descriere

D.1.

Specia

Pelecus cultratus cod NATURA 2000: 2522

D.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
D.3.

Starea globală de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
conservare

a

speciei
D.4.

Tendinţa
globale

stării ”-” – se înrăutăţeşte
de
930

conservare

a

speciei
D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al populației speciei Rhodeus sericeus
amarus
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Rhodeus sericeus amarus cod NATURA 2000: 1134

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
A.3.

Mărimea

300-600 indivizi

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea
referitoare

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul

dintre 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura

mărimea

2000

populaţiei speciei
în

aria naturală
931

protejată

şi

mărimea
populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate

reevaluată

a

populaţiei
estimate în planul
de

management

anterior
A.7.

Mărimea

Nu există date de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală

populaţiei
referinţă
starea
în

de protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

protejată
A.8.

Metodologia

de -

apreciere

a

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

Raportul

dintre ”x” - necunoscut

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
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speciei
datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

A.11. Calitatea
privind

tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

A.12. Magnitudinea

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

A.13. Magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
nu există date privind structura populaţiei.

A.14. Structura
populaţiei speciei
A.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă –inadecvată.
din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
populaţiei
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului speciei Rhodeus
sericeus amarus
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Rhodeus sericeus amarus cod NATURA 2000: 1134

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

~ 100 ha

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.4.

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Calitatea
pentru

suprafaţa

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa
reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată

min.8% = 2000 ha
a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a

suprafeţei
934

adecvate

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.8.

Raportul

dintre 2000/100 = 20

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
actuală

a

habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
suprafeţei
habitatului speciei

B.10. Calitatea

datelor Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind

tendinţa

actuală

a

suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

rea

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
B.13. Calitatea
privind

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
tendinţa

actuală a calităţii
habitatului speciei

935

B.14. Tendinţa

actuală ”-” – descrescătoare

globală

a

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa

calităţii

habitatului speciei
de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată

B.15. Starea
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei Rhodeus sericeus
amarus
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Rhodeus sericeus amarus cod NATURA 2000: 1134

A.2.

Tipul
speciei

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în

aria

naturală protejată
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C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare,
mărimii populaţiei

C.4.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

FV – perspective bune

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

populaţiei
C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei

C.7.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

FV – favorabile,

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

Perspectivele

”FV” – favorabile

speciei în viitor

937

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

impacturilor

asupra speciei în speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
viitor
Mediu – au fost încadrate în această categorie acele presiuni actuale

C.11. Intensitatea

presiunilor actuale care vor genera în viitor un efect cumulat mediu asupra speciei, dacă
efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

asupra speciei

estimat ca fiind ridicat sau mediu
Scăzut – au fost încadrate în această categorie acele ameninţări viitoare

C.12. Intensitatea
ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă

asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

viitoare

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;

speciei

pe viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată;

C.13. Viabilitatea
termen

lung

a

speciei
de ”FV” – favorabilă,

C.14. Starea
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
938

perspectivelor
speciei în viitor

Evaluarea globală a speciei Rhodeus sericeus amarus
Nr

Parametru

Descriere

D.1.

Specia

Rhodeus sericeus amarus cod NATURA 2000: 1134

D.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
D.3.

Starea globală de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
conservare

a

speciei
D.4.

Tendinţa
globale

stării ”-” – se înrăutăţeşte
de

conservare

a

speciei
D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al populației speciei Sabanejewia aurata
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Sabanejewia aurata cod NATURA 2000: 1146

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
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speciei

în

aria

naturală protejată
A.3.

Mărimea

?

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea
referitoare

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul

dintre 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura

mărimea

2000

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată

şi

mărimea
populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea
reevaluată

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate
a

populaţiei
estimate în planul
de

management

anterior
A.7.

Mărimea
populaţiei
referinţă
starea
în

Nu există date de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală
de protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

940

protejată
A.8.

Metodologia

de -

apreciere

a

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

Raportul

dintre ”x” - necunoscut

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
A.11. Calitatea
privind

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
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nu există date privind structura populaţiei.

A.14. Structura
populaţiei speciei
A.15. Starea

de ?

conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ?
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
populaţiei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei Sabanejewia aurata
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Sabanejewia aurata cod NATURA 2000: 1146

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

?

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
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B.4.

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Calitatea
pentru

suprafaţa

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

-

reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată

min.4% = 1000 ha
a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a

suprafeţei
adecvate

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.8.

Raportul

dintre ?

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
actuală

a

habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
suprafeţei
habitatului speciei
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datelor Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

B.10. Calitatea
privind

tendinţa

actuală

a

suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

rea

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

B.13. Calitatea
privind

tendinţa

actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa
globală

actuală ”-” – descrescătoare
a

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa

calităţii

habitatului speciei
B.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
944

habitatului speciei
B.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei Sabanejewia
aurata
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Sabanejewia aurata cod NATURA 2000: 1146

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare,
mărimii populaţiei

C.4.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

FV – perspective bune

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

populaţiei
945

C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei

C.7.

dintre ”≈” – aproximativ egal

Raportul

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

FV – favorabile,

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

Perspectivele

”FV” – favorabile

speciei în viitor

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
impacturilor

viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

asupra speciei în speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
viitor
Mediu – au fost încadrate în această categorie acele presiuni actuale

C.11. Intensitatea

presiunilor actuale care vor genera în viitor un efect cumulat mediu asupra speciei, dacă
asupra speciei

efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost
estimat ca fiind ridicat sau mediu
Scăzut – au fost încadrate în această categorie acele ameninţări viitoare

C.12. Intensitatea
ameninţărilor
viitoare
speciei
C.13. Viabilitatea

care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă

asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost
estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;
pe viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;
946

termen

lung

a

speciei
de ”FV” – favorabilă,

C.14. Starea
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor

Evaluarea globală a speciei Sabanelewia aurata
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Sabanejewia aurata cod NATURA 2000: 1146

A.2.

Tipul
speciei

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în

aria

naturală protejată
D.3.

Starea globală de ?
conservare

a

speciei
947

D.4.

Tendinţa

stării ?

globale

de

conservare

a

speciei
D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al populației speciei Zingel streber
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Zingel streber cod NATURA 2000: 1160

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
A.3.

Mărimea

3000-7000 indivizi

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea
referitoare

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul

dintre 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura

mărimea

2000

populaţiei speciei
948

în

aria naturală

protejată

şi

mărimea
populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate

reevaluată

a

populaţiei
estimate în planul
de

management

anterior
A.7.

Mărimea

Nu există date de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală

populaţiei
referinţă
starea
în

de protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

protejată
A.8.

Metodologia

de -

apreciere

a

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

Raportul

dintre ”x” - necunoscut

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
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mărimii populaţiei
speciei
datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.11. Calitatea
privind

tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

A.12. Magnitudinea

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

A.13. Magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
nu există date privind structura populaţiei.

A.14. Structura
populaţiei speciei
A.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată,
din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al

950

populaţiei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei Zingel streber
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Zingel streber: cod NATURA 2000: 1160

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

~ 2000 ha

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.4.

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Calitatea
pentru

suprafaţa

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa
reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată

min.20% = 5000 ha
a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată

951

B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a

suprafeţei
adecvate

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.8.

Raportul

dintre 5000/2000 = 2.5

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
actuală

a

habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
suprafeţei
habitatului speciei

B.10. Calitatea

datelor Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind

tendinţa

actuală

a

suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

rea

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
B.13. Calitatea
privind

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
tendinţa
952

actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa

actuală ”-” – descrescătoare

globală

a

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa

calităţii

habitatului speciei
de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată

B.15. Starea
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei

Evaluarea stării de conservare din punctul de vedere al perspectivelor speciei Zingel streber
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Zingel streber cod NATURA 2000: 1160

A.2.

Tipul
speciei

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în

aria
953

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare,
mărimii populaţiei

C.4.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

FV – perspective bune

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

populaţiei
C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei

C.7.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

FV – favorabile,

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

Perspectivele

”FV” – favorabile

954

speciei în viitor

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

impacturilor

asupra speciei în speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
viitor
Mediu – au fost încadrate în această categorie acele presiuni actuale

C.11. Intensitatea

presiunilor actuale care vor genera în viitor un efect cumulat mediu asupra speciei, dacă
efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

asupra speciei

estimat ca fiind ridicat sau mediu
Scăzut - se vor încadra în această categorie acele ameninţări viitoare

C.12. Intensitatea
ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă

asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

viitoare

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;

speciei

pe viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată;

C.13. Viabilitatea
termen

lung

a

speciei
de ”FV” – favorabilă,

C.14. Starea
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
955

necunoscută

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor

Evaluarea globală a speciei Zingel streber
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Zingel streber cod NATURA 2000: 1160

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
D.3.

Starea globală de ” U1” – nefavorabilă - inadecvată
conservare

a

speciei
D.4.

Tendinţa
globale
conservare

stării ”-” – se înrăutăţeşte
de
a

speciei
D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare
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Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al populației speciei Zingel zingel
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Zingel zingel cod NATURA 2000: 1159

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
A.3.

Mărimea

5000-10000 indivizi

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea
referitoare

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul

dintre 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura

mărimea

2000

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată

şi

mărimea
populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea
reevaluată

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate
a

populaţiei
estimate în planul
de

management

anterior
A.7.

Mărimea

Nu există date de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală
957

populaţiei
referinţă
starea
în

de protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

protejată
A.8.

Metodologia

de -

apreciere

a

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

Raportul

dintre ”x” - necunoscut

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
A.11. Calitatea
privind

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
nu există date privind structura populaţiei.

A.14. Structura
populaţiei speciei

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

A.15. Starea
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
populaţiei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei Zingel zingel
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Zingel zingel cod NATURA 2000: 1159

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

~ 2000 ha

habitatului speciei
în

aria naturală
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protejată
B.4.

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Calitatea
pentru

suprafaţa

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

-

reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată

min.20% = 5000 ha
a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a

suprafeţei
adecvate

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.8.

Raportul

dintre 5000/2000 = 2.5

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
actuală

a

habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
suprafeţei
960

habitatului speciei
datelor Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

B.10. Calitatea
privind

tendinţa

actuală

a

suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

rea

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

B.13. Calitatea
privind

tendinţa

actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa
globală

actuală ”-” – descrescătoare
a

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa

calităţii

habitatului speciei
B.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

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

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei Zingel zingel
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Zingel zingel cod NATURA 2000: 1159

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare,
mărimii populaţiei

C.4.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

FV – perspective bune

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

populaţiei
962

C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei

C.7.

dintre ”≈” – aproximativ egal

Raportul

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

FV – favorabile,

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

Perspectivele

”FV” – favorabile

speciei în viitor

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
impacturilor

viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

asupra speciei în speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
viitor
Mediu – au fost încadrate în această categorie acele presiuni actuale

C.11. Intensitatea

presiunilor actuale care vor genera în viitor un efect cumulat mediu asupra speciei, dacă
asupra speciei

efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost
estimat ca fiind ridicat sau mediu
Scăzut – au fost încadrate în această categorie acele ameninţări viitoare

C.12. Intensitatea
ameninţărilor
viitoare
speciei
C.13. Viabilitatea

care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă

asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost
estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;
pe viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;
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termen

lung

a

speciei
de ”FV” – favorabilă,

C.14. Starea
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor

Evaluarea stării globale de conservare a speciei Zingel zingel
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Zingel zingel cod NATURA 2000: 1159

A.2.

Tipul
speciei

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în

aria

naturală protejată
D.3.

Starea globală de ” U1” – nefavorabilă - inadecvată
conservare

a

speciei
964

D.4.

Tendinţa
globale
conservare

stării ”-” – se înrăutăţeşte
de
a

speciei
D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare
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3.1.3. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR DE MAMIFERE DE
INTERES CONSERVATIV
Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al populației speciei Lutra lutra
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Lutra lutra cod NATURA 2000: 1355

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
A.3.

Mărimea

30-50 indivizi

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea
referitoare

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul

dintre 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura

mărimea

2000

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată

şi

mărimea
populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea
reevaluată

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate
a

populaţiei
estimate în planul

966

de

management

anterior
A.7.

Mărimea

Nu există date de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală

populaţiei
referinţă
starea
în

de protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

protejată
A.8.

Metodologia

de -

apreciere

a

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

Raportul

dintre ”x” - necunoscut

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
A.11. Calitatea
privind

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
967

speciei
nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

A.13. Magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu deviază de

A.14. Structura
populaţiei speciei

la normal;

de ”U2” – nefavorabilă - rea

A.15. Starea
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
populaţiei

Evaluarea stării de conservare din punctul de vedere al habitatului speciei Lutra lutra
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Lutra lutra cod NATURA 2000: 1355

A.2.

Tipul
speciei

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în

aria
968

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

1300 ha

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.4.

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Calitatea
pentru

suprafaţa

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

-

reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată

min.40% = 10000 ha
a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a

suprafeţei
adecvate

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.8.

Raportul

dintre 10000/1300 = 7.69

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
969

actuală

a

habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
suprafeţei
habitatului speciei
datelor Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

B.10. Calitatea
privind

tendinţa

actuală

a

suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

rea

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

B.13. Calitatea
privind

tendinţa

actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa
globală

actuală ”-” – descrescătoare
a

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa

calităţii

habitatului speciei
B.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
din
970

punct de vedere al
habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei

Evaluarea stării de conservare din punctul de vedere al perspectivelor speciei Lutra lutra
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Lutra lutra cod NATURA 2000: 1355

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare,
mărimii populaţiei

C.4.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
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C.5.

FV – perspective bune

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

populaţiei
C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei

C.7.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

FV – favorabile,

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

Perspectivele

”FV” – favorabile

speciei în viitor

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
impacturilor

viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

asupra speciei în speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
viitor
C.11. Intensitatea

Mediu – au fost încadrate în această categorie acele presiuni actuale

presiunilor actuale care vor genera în viitor un efect cumulat mediu asupra speciei, dacă
asupra speciei

efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost
estimat ca fiind ridicat sau mediu

C.12. Intensitatea

Scăzut – au fost încadrate în această categorie acele ameninţări viitoare
972

ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă

asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

viitoare

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;

speciei

pe viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată;

C.13. Viabilitatea
termen

lung

a

speciei
de ”FV” – favorabilă,

C.14. Starea
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Evaluarea globală a speciei Lutra lutra
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Lutra lutra cod NATURA 2000: 1355

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
D.3.

Starea globală de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
conservare

a

speciei
D.4.

Tendinţa
globale
conservare

stării ”-” – se înrăutăţeşte
de
a

speciei
D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare
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3.1.4. Evaluarea stării de conservare a speciilor de amfibieni și reptile de interes
conservativ
Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al populației speciei Emys orbicularis
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Emys orbicularis cod NATURA 2000: 1220

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
A.3.

Mărimea

100-150 indivizi

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea
referitoare

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul

dintre 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura

mărimea

2000

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată

şi

mărimea
populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea
reevaluată

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate
a

populaţiei
estimate în planul
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de

management

anterior
A.7.

Mărimea

Nu există date de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală

populaţiei
referinţă
starea
în

de protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

protejată
A.8.

Metodologia

de -

apreciere

a

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

Raportul

dintre ”x” - necunoscut

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
A.11. Calitatea
privind

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
976

speciei
nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

A.13. Magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
nu există date privind structura populaţiei.

A.14. Structura
populaţiei speciei

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată

A.15. Starea
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
populaţiei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei Emys orbicularis
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Emys orbicularis cod NATURA 2000: 1220

A.2.

Tipul
speciei

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în

aria

naturală protejată
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B.3.

Suprafaţa

~ 30 ha

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.4.

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Calitatea
pentru

suprafaţa

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa

-

reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată

min.4% = 1000 ha
a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a

suprafeţei
adecvate

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.8.

Raportul

dintre 1000/30 = 33.33

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
actuală

a

978

habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
suprafeţei
habitatului speciei
datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

B.10. Calitatea
privind

tendinţa

actuală

a

suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

rea

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

B.13. Calitatea
privind

tendinţa

actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa
globală

actuală ”-” – descrescătoare
a

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa

calităţii

habitatului speciei
B.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
din

punct de vedere al
979

habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei Emys orbicularis
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Emys orbicularis cod NATURA 2000: 1220

A.2.

Tipul
speciei

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în

aria

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
mărimii populaţiei

C.4.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

Perspectivele

FV – perspective bune
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speciei din punct
de

vedere

al

populaţiei
C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei

C.7.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

FV – favorabile

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

Perspectivele

”FV” – favorabile

speciei în viitor

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
impacturilor

viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

asupra speciei în speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
viitor
C.11. Intensitatea

Mediu – au fost încadrate în această categorie acele presiuni actuale

presiunilor actuale care vor genera în viitor un efect cumulat mediu asupra speciei, dacă
asupra speciei

efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost
estimat ca fiind ridicat sau mediu

C.12. Intensitatea
ameninţărilor

Scăzut – au fost încadrate în această categorie acele ameninţări viitoare
care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă
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asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

viitoare

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;

speciei

pe viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată;

C.13. Viabilitatea
termen

lung

a

speciei
de ”FV” – favorabilă,

C.14. Starea
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei Emys orbicularis
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Emys orbicularis cod NATURA 2000: 1220

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
D.3.

Starea globală de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
conservare

a

speciei
D.4.

Tendinţa
globale
conservare

stării ”-” – se înrăutăţeşte
de
a

speciei
D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare
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Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al populației speciei Triturus cristatus
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Triturus cristatus cod NATURA 2000: 1166

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
A.3.

Mărimea

~ 1000 indivizi

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea
referitoare

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul

dintre 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura

mărimea

2000

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată

şi

mărimea
populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea
reevaluată

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate
a

populaţiei
estimate în planul
de

management
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anterior
A.7.

Mărimea

Nu există date de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală

populaţiei
referinţă
starea
în

de protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

protejată
A.8.

Metodologia

de -

apreciere

a

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

Raportul

dintre ”x” - necunoscut

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
A.11. Calitatea
privind

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

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

A.13. Magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
nu există date privind structura populaţiei.

A.14. Structura
populaţiei speciei
A.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
populaţiei
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Evaluarea stării de conservare din punctul de vedere al habitatului speciei Triturus cristatus
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Triturus cristatus cod NATURA 2000: 1166

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

~ 500 ha

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.4.

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Calitatea
pentru

suprafaţa

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa
reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată

min.6% = 1500 ha
a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a

suprafeţei
adecvate

a

habitatului speciei
în

aria naturală
987

protejată
B.8.

Raportul

dintre 1500/500 = 3

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
actuală

a

habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
suprafeţei
habitatului speciei

B.10. Calitatea

datelor Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind

tendinţa

actuală

a

suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

rea

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
B.13. Calitatea
privind

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
tendinţa

actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa
globală

actuală ”-” – descrescătoare
a

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
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suprafeţei şi de
tendinţa

calităţii

habitatului speciei
de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată

B.15. Starea
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei

Evaluarea stării de conservare din punctul de vedere al perspectivelor speciei Triturus
cristatus
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Triturus cristatus cod NATURA 2000: 1166

A.2.

Tipul
speciei

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în

aria

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
mărimii populaţiei
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C.4.

dintre ”≈” – aproximativ egal

Raportul
mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

FV – perspective bune

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

populaţiei
C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei

C.7.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

FV – favorabile

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

Perspectivele

”FV” – favorabile

speciei în viitor

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
impacturilor

viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra
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asupra speciei în speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
viitor
Mediu – au fost încadrate în această categorie acele presiuni actuale

C.11. Intensitatea

presiunilor actuale care vor genera în viitor un efect cumulat mediu asupra speciei, dacă
efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

asupra speciei

estimat ca fiind ridicat sau mediu
Scăzut – au fost încadrate în această categorie acele ameninţări viitoare

C.12. Intensitatea
ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă

asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

viitoare

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;

speciei

pe viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată;

C.13. Viabilitatea
termen

lung

a

speciei
de ”FV” – favorabilă,

C.14. Starea
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Evaluarea globală a speciei Triturus cristatus
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Triturus cristatus cod NATURA 2000: 1166

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
D.3.

Starea globală de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
conservare

a

speciei
D.4.

Tendinţa

stării ”-” – se înrăutăţeşte

globale

de

conservare

a

speciei
D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al populației speciei Bombina bombina
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Bombina bombina cod NATURA 2000: 1188

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
A.3.

Mărimea

~ 100 000 indivizi

populaţiei speciei
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în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare

la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5.

dintre 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura

Raportul
mărimea

2000

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată

şi

mărimea
populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate

reevaluată

a

populaţiei
estimate în planul
de

management

anterior
A.7.

Mărimea

Nu există date de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală

populaţiei
referinţă
starea
în

de protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

protejată
A.8.

Metodologia
apreciere

de Observări directe
a

mărimii populaţiei
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de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

dintre ”x” - necunoscut

Raportul
mărimea
populaţiei

de

referinţă

pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

A.11. Calitatea
privind

tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

A.12. Magnitudinea

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

A.13. Magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
nu există date privind structura populaţiei;

A.14. Structura
populaţiei speciei
A.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
din

punct de vedere al
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populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ”0” – este stabilă
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
populaţiei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Bombina bombina cod NATURA 2000: 1188

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

~ 1000 ha

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.4.

Calitatea
pentru

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
suprafaţa

habitatului speciei
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B.5.

Suprafaţa

-

reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa

min. 5% = 1200 ha

adecvată

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a

suprafeţei
adecvate

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.8.

Raportul

dintre 1200/1000 = 1.2

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
actuală

a

habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a ”0” – stabilă
suprafeţei
habitatului speciei

B.10. Calitatea

datelor Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind

tendinţa

actuală

a
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suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

medie

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

B.13. Calitatea
privind

tendinţa

actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa
globală

actuală ”0” – stabilă
a

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa

calităţii

habitatului speciei
B.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de ”0” – este stabilă
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea

de -

conservare
997

necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei

Parametri pentru evaluarea stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Bombina bombina cod NATURA 2000: 1188

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
mărimii populaţiei

C.4.

Raportul

dintre

”>” – mai mare,

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

FV – perspective bune

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

populaţiei
C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei

C.7.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal
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suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

FV – favorabile,

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

”FV” – favorabile

Perspectivele
speciei în viitor

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

impacturilor

asupra speciei în speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei
viitor
Mediu – au fost încadrate în această categorie acele presiuni actuale

C.11. Intensitatea

presiunilor actuale care vor genera în viitor un efect cumulat mediu asupra speciei, dacă
efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

asupra speciei

estimat ca fiind ridicat sau mediu
Scăzut – au fost încadrate în această categorie acele ameninţări viitoare

C.12. Intensitatea
ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă

asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

viitoare

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;

speciei
C.13. Viabilitatea
termen

lung

pe viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată;
a

speciei
C.14. Starea
conservare

de ”FV” – favorabilă,
din
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punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor

Evaluarea stării globale de conservare a speciei Bombina bombina
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Bombina bombina cod NATURA 2000: 1188

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
D.3.

Starea globală de ”U1” – nefavorabilă – inadecvată
conservare

a

speciei
D.4.

Tendinţa
globale
conservare

stării ”-” – se înrăutăţeşte
de
a

speciei
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D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

3.1.5. Evaluarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate de interes conservativ
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Lucanus cervus cod NATURA 2000: 1083

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
A.3.

Mărimea

10000 indivizi

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea
referitoare

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul

dintre 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura

mărimea

2000

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată

şi

mărimea
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populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate

reevaluată

a

populaţiei
estimate în planul
de

management

anterior
A.7.

Mărimea

Nu există date de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală

populaţiei
referinţă
starea
în

de protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

protejată
A.8.

Metodologia

de -

apreciere

a

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

Raportul

dintre ”x” - necunoscut

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
A.11. Calitatea

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
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privind

tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

A.12. Magnitudinea

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

A.13. Magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
nu există date privind structura populaţiei.

A.14. Structura
populaţiei speciei
A.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă –inadecvată.
din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
populaţiei
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Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei Lucanus cervus
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Lucanus cervus cod NATURA 2000: 1083

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

~ 100 ha

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.4.

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Calitatea
pentru

suprafaţa

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa
reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată

min.5% = 1250 ha
a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a

suprafeţei
adecvate

a
1004

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.8.

Raportul

dintre 100/1250 = 0.08

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
actuală

a

habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
suprafeţei
habitatului speciei

B.10. Calitatea

datelor Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind

tendinţa

actuală

a

suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

Rea

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
B.13. Calitatea
privind

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
tendinţa

actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa
globală

actuală ”-” –descrescătoare,
a
1005

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa

calităţii

habitatului speciei
de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată

B.15. Starea
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei
Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei Lucanus cervus
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Lucanus cervus cod NATURA 2000 1083

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare,
mărimii populaţiei

C.4.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal
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mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

FV – perspective bune

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

populaţiei
C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei

C.7.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

FV – favorabile,

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

Perspectivele

”FV” – favorabile

speciei în viitor

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
impacturilor

viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

asupra speciei în
1007

viitor

speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

C.11. Intensitatea

Mediu – au fost încadrate în această categorie acele presiuni actuale

presiunilor actuale care vor genera în viitor un efect cumulat mediu asupra speciei, dacă
efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

asupra speciei

estimat ca fiind ridicat sau mediu
Scăzut – au fost încadrate în această categorie acele ameninţări viitoare

C.12. Intensitatea
ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă

asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

viitoare

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;

speciei

pe viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată;

C.13. Viabilitatea
termen

lung

a

speciei
de ”FV” – favorabilă

C.14. Starea
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
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Evaluarea globală a speciei Lucanus cervus
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Lucanus cervus cod NATURA 2000: 1083

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
D.3.

Starea globală de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
conservare

a

speciei
D.4.

Tendinţa

stării ”-” – se înrăutăţeşte

globale

de

conservare

a

speciei
D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere a populației speciei Erannis ankeraria
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Erannis ankeraria cod NATURA 2000: 4033

A.2.

Tipul
speciei

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în

aria

naturală protejată

1009

A.3.

Mărimea

?

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare

la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5.

dintre 15 %, corespunzătoare clasei „B” din formularul standard Natura 2000

Raportul
mărimea

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată

şi

mărimea
populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate

reevaluată

a

populaţiei
estimate în planul
de

management

anterior
A.7.

Mărimea

Nu există date de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală

populaţiei
referinţă
starea
în

de protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

protejată
A.8.

Metodologia

de -
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apreciere

a

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

Raportul

dintre ”x” - necunoscut

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
A.11. Calitatea
privind

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.12. Magnitudinea

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei
A.13. Magnitudinea

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.14. Structura

nu există date privind structura populaţiei.

populaţiei speciei
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de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată

A.15. Starea
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
populaţiei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei Erannis ankeraria
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Erannis ankeraria cod NATURA 2000: 4033

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

?

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.4.

Calitatea
pentru

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
suprafaţa

habitatului speciei
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B.5.

Suprafaţa

-

reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa

?

adecvată

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a

suprafeţei
adecvate

a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.8.

Raportul

dintre ?

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
actuală

a

habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
suprafeţei
habitatului speciei

B.10. Calitatea

datelor Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind

tendinţa

actuală

a
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suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

rea

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

B.13. Calitatea
privind

tendinţa

actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa
globală

actuală ”-” – descrescătoare
a

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa

calităţii

habitatului speciei
B.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea

de -

conservare
1014

necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei Erannis ankeraria
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Erannis ankeraria cod NATURA 2000: 4033

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
mărimii populaţiei

C.4.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

FV – perspective bune

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

populaţiei
C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei

C.7.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal
1015

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

FV – favorabile

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

”FV” – favorabile

Perspectivele
speciei în viitor

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

impacturilor

asupra speciei în speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
viitor
Mediu – au fost încadrate în această categorie acele presiuni actuale

C.11. Intensitatea

presiunilor actuale care vor genera în viitor un efect cumulat mediu asupra speciei, dacă
efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

asupra speciei

estimat ca fiind ridicat sau mediu
Scăzut – au fost încadrate în această categorie acele ameninţări viitoare

C.12. Intensitatea
ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă

asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

viitoare

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;

speciei
C.13. Viabilitatea
termen

lung

pe viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată;
a

speciei
C.14. Starea
conservare

de ”FV” – favorabilă
din
1016

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor

Evaluarea globală a populației speciei Erannis ankeraria
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Erannis ankeraria cod NATURA 2000: 4033

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
D.3.

Starea globală de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
conservare

a

speciei
D.4.

Tendinţa
globale
conservare

stării ”-” – se înrăutăţeşte
de
a

speciei
1017

D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al populației speciei Cerambix cerdo
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Cerambyx cerdo cod NATURA 2000: 1088

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
A.3.

Mărimea

30-50 indivizi

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată
A.4.

Calitatea
referitoare

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
A.5.

Raportul

dintre 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard Natura

mărimea

2000

populaţiei speciei
în

aria naturală

protejată

şi

mărimea
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populaţiei
naţionale
A.6.

Mărimea

Prima estimare la nivelul ariei naturale protejate

reevaluată

a

populaţiei
estimate în planul
de

management

anterior
A.7.

Mărimea

Nu există date anterioare de referinţă pentru starea favorabilă în aria

populaţiei
referinţă
starea
în

de naturală protejată.
pentru

favorabilă

aria naturală

protejată
A.8.

Metodologia

de Nu au fost făcute studii anterioare pentru estimarea mărimii populaţiei
a în cadrul ariei protejate;

apreciere

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
A.9.

Raportul

dintre ”x” – necunoscut.

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
A.10. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
A.11. Calitatea

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
1019

privind

tendinţa

actuală a mărimii
populaţiei speciei
nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

A.12. Magnitudinea

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

A.13. Magnitudinea

tendinţei actuale a tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
nu există date privind structura populaţiei.

A.14. Structura
populaţiei speciei
A.15. Starea
conservare

de ”U1” – nefavorabilă –inadecvată.
din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
populaţiei
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Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei Cerambix cerdo
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

Cerambyx cerdo cod NATURA 2000: 1088

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
B.3.

Suprafaţa

~ 1 ha

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.4.

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

Calitatea
pentru

suprafaţa

habitatului speciei
B.5.

Suprafaţa
reevaluată

a

habitatului speciei
din

planul

de

management
anterior
B.6.

Suprafaţa
adecvată

min.1% = 250 ha
a

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.7.

Metodologia
apreciere

de Observaţii directe
a

suprafeţei
adecvate

a
1021

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.8.

Raportul

dintre 250/1 = 250

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
actuală

a

habitatului speciei
B.9.

Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
suprafeţei
habitatului speciei

B.10. Calitatea

datelor Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind

tendinţa

actuală

a

suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea

Rea

habitatului speciei
în

aria naturală

protejată
B.12. Tendinţa actuală a ”x” – necunoscută
calităţii habitatului
speciei
B.13. Calitatea
privind

datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
tendinţa

actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa
globală

actuală ”-” – descrescătoare
a
1022

habitatului speciei
în

funcţie

de

tendinţa suprafeţei
şi

de

tendinţa

calităţii habitatului
speciei
de ”U2” – nefavorabilă - rea

B.15. Starea
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de ”-” – se înrăutăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
habitatului speciei

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei Cerambix cerdo
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Cerambyx cerdo cod NATURA 2000: 1088

A.2.

Tipul
speciei

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în

aria

naturală protejată
C.3.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
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mărimii populaţiei
C.4.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei
referinţă

de
pentru

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei viitoare
a speciei
C.5.

FV – perspective bune

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

populaţiei
C.6.

Tendinţa viitoare a ”+” – crescătoare
suprafeţei
habitatului speciei

C.7.

Raportul

dintre ”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
a

habitatului

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
C.8.

FV – favorabile,

Perspectivele
speciei din punct
de

vedere

al

habitatului speciei
C.9.

Perspectivele

”FV” – favorabile

speciei în viitor

1024

C.10. Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

impacturilor

asupra speciei în speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
viitor
Ridicat – au fost încadrate în această categorie acele presiuni actuale

C.11. Intensitatea
presiunilor actuale

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra speciei, dacă

asupra speciei

efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost
estimat ca fiind ridicat;

Scăzut – au fost încadrate în această categorie acele ameninţări viitoare

C.12. Intensitatea
ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut asupra speciei, dacă

asupra efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost

viitoare

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut;

speciei

pe viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată;

C.13. Viabilitatea
termen

lung

a

speciei
de ”FV” – favorabilă

C.14. Starea
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.15. Tendinţa stării de ”+” – se îmbunătăţeşte
conservare

din

punct de vedere al
perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea

de -

conservare
necunoscută

din

punct de vedere al
1025

perspectivelor
speciei în viitor

Evaluarea globală a speciei Cerambix cerdo
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Cerambyx cerdo cod NATURA 2000: 1088

A.2.

Tipul

populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei

în

aria

naturală protejată
D.3.

Starea globală de ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
conservare

a

speciei
D.4.

Tendinţa
globale
conservare

stării ”-” – se înrăutăţeşte
de
a

speciei
D.5.

Starea globală de conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare
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3.2. Evaluarea starii de conservare a fiecarui tip de habitat de interes conservativ
În cadrul subcapitolului este prezentată evaluarea stării de conservare a habitatelor prevăzute
de Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră
sălbatică, Anexa I.
Evaluarea stării globale de conservare a fiecărui tip de habitat s-a realizat pe baza evaluării
stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al:


suprafeţei ocupate;



structurii şi funcţiilor sale specifice ;



perspectivelor sale în viitor.

Pentru evaluarea stării de conservare au fost folosite următoarele matrici în format tabelar:
Matricea 8
Matricea de evaluare a starii de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al
suprafeţei ocupate
Favorabilă
Tendinţa actuală a

Nefavorabilă inadecvată
Orice altă combinaţie

Nefavorabilă - rea
Declin mare al

Necunoscută
Nu sunt îndeplinite

suprafeţei tipului de

suprafeţei habitatului, condiţiile pentru

habitat [E.10.] este

echivalent unei

evaluarea stării de

stabilă sau

pierderi de 5% din

conservare a tipului

crescătoare

suprafaţa habitatului

de habitat din punct

SAU tendinţa actuală

în ultimii 5 ani

de vedere al

a suprafeţei tipului

(corespunde unei

suprafeţei ocupate ca

de habitat [E.10.]

pierderi de 1% pe an,

favorabilă,

este descrescătoare şi

iar valoarea este

nefavorabilă - rea,

reducerea suprafeţei

orientativă şi poate

deoarece nu există

tipului de habitat se

diferi de la habitat la

date suficiente sau

datorează restaurării

habitat dacă se

datele existente nu

altui tip de habitat

justifică)

sunt demne de

[E.11.]

[E.14]/ [E.15.]

încredere.

ŞI

SAU
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Suprafaţa ocupată de

Suprafaţa ocupată de

tipul de habitat în

tipul de habitat în

aria naturală

aria naturală

protejată [E.3] nu

protejată [E.3] este

este mai mică decât

mai mică cu mai mult

Suprafaţa de

de 10% faţă de

referinţă pentru

Suprafaţa de

starea favorabilă a

referinţă pentru

tipului de habitat din

starea favorabilă a

aria naturală

tipului de habitat din

protejată [E.7.] sau

aria naturală

Raportul dintre

protejată [E.7.] sau

suprafaţa de referinţă

Raportul dintre

pentru starea

suprafaţa de referinţă

favorabilă a tipului

pentru starea

de habitat şi

favorabilă a tipului

suprafaţa actuală

de habitat şi

ocupată [E.9.] are

suprafaţa actuală

valoarea ”=” sau

ocupată [E.9.] are

”>”

valoarea ”>>”

ŞI

SAU

nu există schimbări

există schimbări

în tiparul de

majore în tiparul de

distribuţie al

distribuţie al

suprafeţelor tipului

suprafeţelor tipului

de habitat în cadrul

de habitat în cadrul

ariei naturale

ariei naturale

protejate sau acestea

protejate [E.16.]

sunt nesemnificative
[E.16.]
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Matricea 9
Matricea evaluării stării de conservare a habitatului din punct de vedere al structurii şi
funcţiilor specifice habitatului:
Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă –rea

Necunoscută

inadecvată
Structura şi funcţiile

Orice altă

Mai mult de 25% din Nu sunt îndeplinite

tipului de habitat,

combinaţie

suprafaţa tipului de

condiţiile pentru a

incluzând şi speciile

habitat în aria

evalua starea de

sale tipice se află în

naturală protejată

conservare a

condiţii bune, fără

este deteriorată în

habitatului din punct

deteriorări

ceea ce priveşte

de vedere al

semnificative; [F.3.]

structura şi funcţiile

structurilor şi

habitatului

funcţiilor specifice

(incluzând şi speciile habitatului ca fiind
sale tipice); [F.3.]

favorabilă sau
nefavorabilă - rea,
sau nu există date,
sau datele existente
sunt insuficiente sau
nu sunt demne de
încredere
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Matricea 10
Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al
perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management actual:
Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

inadecvată
Principalele

Orice altă

Impacturile,

Nu sunt îndeplinite

impacturi, respectiv

combinaţie

respectiv presiunile

condiţiile pentru a

presiunile actuale şi

actuale şi

evalua starea de

ameninţările

ameninţările

conservare a tipului

viitoare, nu vor avea

viitoare, vor avea în

de habitat din punct

în viitor un efect

viitor un efect foarte

de vedere al

semnificativ asupra

mare asupra tipului

perspectivelor ca

tipului de habitat;

de habitat [G.6];

fiind favorabilă sau

[G.6.]

SAU

rea, sau nu există

ŞI

perspectivele tipului

date, sau datele

perspectivele tipului

de habitat în viitor

existente sunt

de habitat în viitor

[G.5] sunt rele

insuficiente sau nu

[G.5.] sunt bune

SAU

sunt demne de

(dacă s-au putut

viabilitatea pe

încredere

evalua) SAU

termen lung a tipului

viabilitatea pe

de habitat nu este

termen lung a tipului

asigurată [G.7.]

de habitat este
asigurată [G.7.]
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Matricea 11:
Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat se obţine prin agregarea
rezultatelor a trei parametri, respectiv:


Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate [E.17];



Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi al
funcţiilor specifice [F.4.]



Starea de conservare a tipului de habitatul din punct de vedere al perspectivelor
sale viitoare [G.10];

pe baza matricii:

Favorabilă

Toţi cei 3 parametrii

Nefavorabilă inadecvată
Orice altă combinaţie

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Unul sau mai mulţi

Doi sau mai mulţi

de mai sus sunt în

parametri sunt în

parametri sunt

stare favorabilă sau

stare rea

evaluaţi ca

unul dintre aceștia

necunoscuţi dar nici

este necunoscut şi

unul în stare rea

ceilalţi 2 în stare
favorabilă
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Evaluarea stării de conservare a habitatului 91AA* Vegetație forestieră pontosarmatică cu stejar pufos
Tabelul E) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de
vedere al suprafeţei ocupate
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

91AA*

tipului de habitat
E.3.

Suprafaţa ocupată

0,62 ha

de tipul de habitat
în aria naturală
protejată
E.4.

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

pentru suprafaţa
ocupată de tipul
de habitat în aria
naturală protejată
E.5.

Raportul dintre

necunoscut

suprafaţa ocupată
de tipul de habitat
în aria naturală
protejată şi
suprafaţa ocupată
de acesta la nivel
naţional
E.6.

Suprafaţa

-

reevaluată ocupată
de tipul de habitat
estimată în planul
de management
anterior
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E.7.

Suprafaţa de

Necunoscută

referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
în aria naturală
protejată
E.8.

Metodologia de

-

apreciere a
suprafeţei de
referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
din aria naturală
protejată
E.9.

Raportul dintre

”x” – necunoscut.

suprafaţa de
referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
şi suprafaţa
actuală ocupată
E.10. Tendinţa actuală a

”-” – descrescătoare,

suprafeţei tipului
de habitat
E.11. Reducerea

nu

suprafeţei tipului
de habitat se
datorează
restaurării altui tip
de habitat
E.12. Explicaţii asupra
motivului

Gestiune forestieră necorespunzătoare (ocuparea arealelor potenţiale
de dezvoltare a habitatului cu plantaţii de salcâm)
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descreşterii
suprafeţei tipului
de habitat
E.13. Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind tendinţa
actuală a
suprafeţei tipului
de habitat
E.14. Magnitudinea

-

tendinţei actuale a
suprafeţei tipului
de habitat
E.15. Magnitudinea
tendinţei actuale a

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea
tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat.

suprafeţei tipului
de habitat
exprimată prin
calificative
E.16. Schimbări în
tiparul de

nu există date suficiente privind schimbările tiparului de distribuţie al
suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate.

distribuţie a
suprafeţelor
tipului de habitat
E.17. Starea de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
E.18. Tendinţa stării de

”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
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din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
E.19. Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi
funcţiilor specifice tipului de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

91AA*

tipului de habitat
F.3.

F.4.

Structura şi

mai mult de 25% din suprafaţa tipului de habitat în aria naturală

funcţiile tipului de

protejată este deteriorată în ceea ce priveşte structura şi funcţiile

habitat

habitatului (incluzând şi speciile sale tipice);

Starea de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice
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F.5.

Tendinţa stării de

”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice
F.6.

Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor
tipului de habitat în viitor
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

91AA*

tipului de habitat
G.3.

Tendinţa viitoare

”+” – crescătoare,

a suprafeţei tipului
de habitat
G.4.

Raportul dintre

”>” – mai mare

suprafaţa de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi suprafaţa tipului
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de habitat în viitor
G.5.

Perspectivele

FV – perspective bune

tipului de habitat
în viitor
G.6.

G.7.

Efectul cumulat al

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările

impacturilor

viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

asupra tipului de

tipului de habitat, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung

habitat în viitor

a tipului de habitat;

Viabilitatea pe

viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este asigurată;

termen lung a
tipului de habitat
G.8.

Intensitatea

Ridicat - se vor încadra în această categorie acele presiuni actuale

presiunilor actuale care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

G.9.

asupra tipului de

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de

habitat

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;

Intensitatea

Ridicat - se vor încadra în această categorie acele ameninţări viitoare

ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

viitoare asupra

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de

tipului de habitat

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;

G.10. Starea de
conservare a

”FV” – favorabilă,

tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de
conservare a

-

tipului de
habitatul din punct
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de vedere al
perspectivelor sale
viitoare
G.12. Detalii asupra
stării de

-

conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare

Evaluarea globală a stării de conservare a tipului de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat

E.2.

Codul unic al

91AA*

tipului de habitat
H.3.

Starea globală de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
H.4.

Tendinţa stării

”-” – se înrăutăţeşte,

globale de
conservare a
tipului de habitat
H.5.

Detalii asupra

-

stării globale de
conservare a
tipului de habitat
necunoscute
1038

H.6.

Descrierea stării

Gestiunea forestieră nepotrivită constând din introducerea salcâmului

globale de

şi înlocuirea treptată a arboretelor naturale, extragerea continuă a

conservare a

unor exemplare valoroase de cvercinee a dus la pauperizarea

tipului de habitat

semnificativă a acestui habitat din care se mai păstrează doar

în aria naturală

elemente punctiforme (arbori izolaţi) sau insulare (grupări de 3-12

protejată

arbori). Mărturie în acest sens stau un număr mare de cioate, unele
rezultate din tăieri realizate la momentul efectuării studiilor (20132014). Astfel, în prezent, se mai păstrează la nivelul sitului 39 de
exemplare de cvercinee, o palidă amintire a ceea de a însemnat
prezenţa acestui habitat la nivelul sitului.
În lipsa unor acţiuni active responsabile şi încărcate de pertinenţă,
dispariţia în totalitate a acestui habitat se va produce în orizont
extrem de scurt.

Evaluarea stării de conservare a habitatului 6120* - Pajiști xerice pe substrat calcaros
Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei
acoperite de către tipul de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

6120*

tipului de habitat
E.3.

Suprafaţa ocupată

23,19 ha

de tipul de habitat
în aria naturală
protejată
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E.4.

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

pentru suprafaţa
ocupată de tipul
de habitat în aria
naturală protejată
E.5.

Raportul dintre

necunoscut

suprafaţa ocupată
de tipul de habitat
în aria naturală
protejată şi
suprafaţa ocupată
de acesta la nivel
naţional
E.6.

Suprafaţa

-

reevaluată ocupată
de tipul de habitat
estimată în planul
de management
anterior
E.7.

Suprafaţa de

Necunoscută

referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
în aria naturală
protejată
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E.8.

Metodologia de

-

apreciere a
suprafeţei de
referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
din aria naturală
protejată
E.9.

Raportul dintre

”x” – necunoscut.

suprafaţa de
referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
şi suprafaţa
actuală ocupată
E.10. Tendinţa actuală a

”-” – descrescătoare,

suprafeţei tipului
de habitat
E.11. Reducerea

nu

suprafeţei tipului
de habitat se
datorează
restaurării altui tip
de habitat
E.12. Explicaţii asupra
motivului

Gestiune forestieră necorespunzătoare (ocuparea arealelor potenţiale
de dezvoltare a habitatului cu plantaţii de salcâm)

descreşterii
suprafeţei tipului
de habitat

1041

E.13. Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind tendinţa
actuală a
suprafeţei tipului
de habitat
E.14. Magnitudinea

-

tendinţei actuale a
suprafeţei tipului
de habitat
E.15. Magnitudinea
tendinţei actuale a

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

suprafeţei tipului

tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat.

de habitat
exprimată prin
calificative
E.16. Schimbări în
tiparul de

nu există date suficiente privind schimbările tiparului de distribuţie al
suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate.

distribuţie a
suprafeţelor
tipului de habitat
E.17. Starea de



”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
E.18. Tendinţa stării de

”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
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E.19. Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi
funcţiilor specifice tipului de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

6120*

tipului de habitat
F.3.

F.4.

Structura şi

mai mult de 25% din suprafaţa tipului de habitat în aria naturală

funcţiile tipului de

protejată este deteriorată în ceea ce priveşte structura şi funcţiile

habitat

habitatului (incluzând şi speciile sale tipice);

Starea de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice
F.5.

Tendinţa stării de

”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
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din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice
F.6.

Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor
tipului de habitat în viitor
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

6120*

tipului de habitat
G.3.

Tendinţa viitoare

”+” – crescătoare,

a suprafeţei tipului
de habitat
G.4.

Raportul dintre

”>” – mai mare

suprafaţa de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi suprafaţa tipului
de habitat în viitor
G.5.

Perspectivele

FV – perspective bune

tipului de habitat
1044

în viitor
G.6.

G.7.

Efectul cumulat al

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările

impacturilor

viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

asupra tipului de

tipului de habitat, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung

habitat în viitor

a tipului de habitat;

Viabilitatea pe

viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este asigurată;

termen lung a
tipului de habitat
G.8.

Intensitatea
presiunilor actuale Ridicat - se vor încadra în această categorie acele presiuni actuale
asupra tipului de

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

habitat

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de
habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;

G.9.

Intensitatea

Ridicat - se vor încadra în această categorie acele ameninţări viitoare

ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

viitoare asupra

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de

tipului de habitat

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;

G.10. Starea de
conservare a

”FV” – favorabilă,

tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de

-

conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
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viitoare
G.12. Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare

Evaluarea globala a stării de conservare a tipului de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat

E.2.

Codul unic al

6120*

tipului de habitat
H.3.

Starea globală de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
H.4.

Tendinţa stării

”-” – se înrăutăţeşte,

globale de
conservare a
tipului de habitat
H.5.

Detalii asupra

-

stării globale de
conservare a
tipului de habitat
necunoscute
H.6.

Descrierea stării

Habitatul se regăseşte într-o stare de conservare precară supus unui

globale de

număr mare de presiuni, impunându-se măsuri active de gestiune în
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conservare a

scopul conservării stucturii şi funcţionalităţii acestuia. În mod

tipului de habitat

specific pentru zona studiată ameninţarea cea mai mare derivă din

în aria naturală

introducerea salcâmului în scopul fixării dunelor de nisip, fapt ce a

protejată

condus la eliminarea unei bune părţi a patrimoniului de specii.
Datorită temperamentului de creştere a salcâmului se observă o
pătrundere agresivă a acestuia, chiar şi în zone ce nu au făcut
obiectul plantaţiilor, dimensiunea habitatului scăzând simţitor de la
un an la altul. Se estimează că în lipsa implementărilor măsurilor
active, habitatul ţintă va dispărea în două maxim patru decade.

Evaluarea stării de conservare a habitatului 3260 – Cursuri de apă din zonele de
câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis și CallitrichoBatrachion
Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei
acoperite de către tipul de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

3260

tipului de habitat
E.3.

Suprafaţa ocupată

68,02 ha

de tipul de habitat
în aria naturală
protejată
E.4.

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

pentru suprafaţa
ocupată de tipul
de habitat în aria
naturală protejată
E.5.

Raportul dintre

necunoscut
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suprafaţa ocupată
de tipul de habitat
în aria naturală
protejată şi
suprafaţa ocupată
de acesta la nivel
naţional
E.6.

Suprafaţa

-

reevaluată ocupată
de tipul de habitat
estimată în planul
de management
anterior
E.7.

Suprafaţa de

Necunoscută

referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
în aria naturală
protejată
E.8.

Metodologia de

-

apreciere a
suprafeţei de
referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
din aria naturală
protejată
E.9.

Raportul dintre

”x” – necunoscut.

suprafaţa de
referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
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şi suprafaţa
actuală ocupată
E.10. Tendinţa actuală a

”-” – descrescătoare,

suprafeţei tipului
de habitat
E.11. Reducerea

nu

suprafeţei tipului
de habitat se
datorează
restaurării altui tip
de habitat
E.12. Explicaţii asupra

-

exploatare de balastru (cauza eroziunii de mal);

motivului

-

păşunat necontrolat în zona malurilor;

descreşterii

-

ruderalizare şi patrunderea speciilor alohtone;

suprafeţei tipului

-

poluare;

de habitat
E.13. Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind tendinţa
actuală a
suprafeţei tipului
de habitat
E.14. Magnitudinea

-

tendinţei actuale a
suprafeţei tipului
de habitat
E.15. Magnitudinea
tendinţei actuale a

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea
tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat.

suprafeţei tipului
de habitat
exprimată prin
calificative
E.16. Schimbări în

nu există date suficiente privind schimbările tiparului de distribuţie al
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tiparul de

suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate.

distribuţie a
suprafeţelor
tipului de habitat
E.17. Starea de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
E.18. Tendinţa stării de

”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
E.19. Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
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Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi
funcţiilor specifice tipului de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

3260

tipului de habitat
F.3.

F.4.

Structura şi

mai mult de 25% din suprafaţa tipului de habitat în aria naturală

funcţiile tipului de

protejată este deteriorată în ceea ce priveşte structura şi funcţiile

habitat

habitatului (incluzând şi speciile sale tipice);

Starea de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice
F.5.

Tendinţa stării de

”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice
F.6.

Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
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din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor
tipului de habitat în viitor
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

3260

tipului de habitat
G.3.

Tendinţa viitoare



”+” – crescătoare,

a suprafeţei tipului
de habitat
G.4.

Raportul dintre

”>” – mai mare

suprafaţa de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi suprafaţa tipului
de habitat în viitor
G.5.

Perspectivele



FV – perspective bune



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi

tipului de habitat
în viitor
G.6.

G.7.

Efectul cumulat al
impacturilor

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau

asupra tipului de

nesemnificativ asupra tipului de habitat, neafectând

habitat în viitor

semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat;

Viabilitatea pe

viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este asigurată;

termen lung a
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tipului de habitat
G.8.

Intensitatea
presiunilor actuale Ridicat - se vor încadra în această categorie acele presiuni actuale
asupra tipului de

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

habitat

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de
habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;

G.9.

Intensitatea

Ridicat - se vor încadra în această categorie acele ameninţări viitoare

ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

viitoare asupra

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de

tipului de habitat

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;

G.10. Starea de



”FV” – favorabilă,

conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de

-

conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare
G.12. Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
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viitoare

Evaluarea globala a stării de conservare a tipului de habitat
Tabelul H) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat
Nr

Parametru

E.1.

Clasificarea

Descriere


EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat

E.2.

Codul unic al

3260

tipului de habitat
H.3.

Starea globală de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
H.4.

Tendinţa stării

”-” – se înrăutăţeşte,

globale de
conservare a
tipului de habitat
H.5.

Detalii asupra

-

stării globale de
conservare a
tipului de habitat
necunoscute
H.6.

Descrierea stării

Habitatul se regăseşte într-o stare de conservare precară, păstrându-se

globale de

perimetre în suprafeţe restrânse, în diverse grade de degradare supuse

conservare a

în continuare unor presiuni şi ameninţări continue şi de intensitate

tipului de habitat

înaltă datorate în primul rând eroziunilor de mal şi a succesiunii de

în aria naturală

vegetaţie ce evoluează către faciesuri distorsionate de tip ruderal,

protejată

sinantrop, cu pătrunderi agresive ale unor specii alohtone, invazive.
Toate aceste elemente sunt induse de activităţi antropice extrem de
agresive, amintind aici în primul rând exploatările de balastru din
albiile minore.
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Evaluarea stării de conservare a habitatului 6440 – Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei
acoperite de către tipul de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

6440

tipului de habitat
E.3.

Suprafaţa ocupată

51,06 ha

de tipul de habitat
în aria naturală
protejată
E.4.

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

pentru suprafaţa
ocupată de tipul
de habitat în aria
naturală protejată
E.5.

Raportul dintre

necunoscut

suprafaţa ocupată
de tipul de habitat
în aria naturală
protejată şi
suprafaţa ocupată
de acesta la nivel
naţional
E.6.

Suprafaţa

-

reevaluată ocupată
de tipul de habitat
estimată în planul
de management
anterior
E.7.

Suprafaţa de

Necunoscută
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referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
în aria naturală
protejată
E.8.

Metodologia de

-

apreciere a
suprafeţei de
referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
din aria naturală
protejată
E.9.

Raportul dintre

”x” – necunoscut.

suprafaţa de
referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
şi suprafaţa
actuală ocupată
E.10. Tendinţa actuală a

”-” – descrescătoare,

suprafeţei tipului
de habitat
E.11. Reducerea

nu

suprafeţei tipului
de habitat se
datorează
restaurării altui tip
de habitat
E.12. Explicaţii asupra

-

exploatare de balastru (cauza eroziunii de mal);

motivului

-

păşunat necontrolat în zona malurilor;

descreşterii

-

ruderalizare şi patrunderea speciilor alohtone;
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suprafeţei tipului

-

poluare;

de habitat
E.13. Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind tendinţa
actuală a
suprafeţei tipului
de habitat
E.14. Magnitudinea

-

tendinţei actuale a
suprafeţei tipului
de habitat
E.15. Magnitudinea
tendinţei actuale a

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea
tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat.

suprafeţei tipului
de habitat
exprimată prin
calificative
E.16. Schimbări în
tiparul de

nu există date suficiente privind schimbările tiparului de distribuţie al
suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate.

distribuţie a
suprafeţelor
tipului de habitat
E.17. Starea de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
E.18. Tendinţa stării de

”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
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vedere al
suprafeţei ocupate
E.19. Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi
funcţiilor specifice tipului de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

6440

tipului de habitat
F.3.

F.4.

Structura şi

mai mult de 25% din suprafaţa tipului de habitat în aria naturală

funcţiile tipului de

protejată este deteriorată în ceea ce priveşte structura şi funcţiile

habitat

habitatului (incluzând şi speciile sale tipice);

Starea de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice
F.5.

Tendinţa stării de

”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
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din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice
F.6.

Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor
tipului de habitat în viitor
Nr

Parametru

E.1.

Clasificarea

Descriere


EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

6440

tipului de habitat
G.3.

Tendinţa viitoare



”+” – crescătoare,

a suprafeţei tipului
de habitat
G.4.

Raportul dintre

”>” – mai mare

suprafaţa de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi suprafaţa tipului
de habitat în viitor
G.5.

Perspectivele



FV – perspective bune

tipului de habitat
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în viitor
G.6.

G.7.

Efectul cumulat al



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi

impacturilor

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau

asupra tipului de

nesemnificativ asupra tipului de habitat, neafectând

habitat în viitor

semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat;

Viabilitatea pe

viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este asigurată;

termen lung a
tipului de habitat
G.8.

Intensitatea
presiunilor actuale Ridicat - se vor încadra în această categorie acele presiuni actuale
asupra tipului de

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

habitat

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de
habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;

G.9.

Intensitatea

Ridicat - se vor încadra în această categorie acele ameninţări viitoare

ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

viitoare asupra

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de

tipului de habitat

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;

G.10. Starea de

”FV” – favorabilă,

conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de

-

conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
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viitoare
G.12. Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare

Evaluarea globala a stării de conservare a tipului de habitat
Tabelul H) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat
Nr

Parametru

E.1.

Clasificarea

Descriere


EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat

E.2.

Codul unic al

6440

tipului de habitat
H.3.

Starea globală de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
H.4.

Tendinţa stării

”-” – se înrăutăţeşte,

globale de
conservare a
tipului de habitat
H.5.

Detalii asupra

-

stării globale de
conservare a
tipului de habitat
necunoscute
H.6.

Descrierea stării

Habitatul se regăseşte într-o stare de conservare precară, păstrându-se
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globale de

perimetre în suprafeţe restrânse, în diverse grade de degradare supuse

conservare a

în continuare unor presiuni şi ameninţări continue şi de intensitate

tipului de habitat

înaltă datorate în primul rând modificării nivelelor freatice, dar şi

în aria naturală

eroziunilor de mal şi succesiunii de vegetaţie ce evoluează către

protejată

faciesuri distorsionate de tip ruderal, sinantrop, cu pătrunderi
agresive ale unor specii alohtone, invazive. Toate aceste elemente
sunt induse de activităţi antropice extrem de agresive, amintind aici
în primul rând exploatările de balastru din albiile minore.

Evaluarea stării de conservare a habitatului 91F0 – păduri ripariene mixte cu Quercus
robur, ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor
râuri (Ulmenion minoris)
Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei
acoperite de către tipul de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

91F0

tipului de habitat
E.3.

Suprafaţa ocupată

337,71 ha

de tipul de habitat
în aria naturală
protejată
E.4.

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

pentru suprafaţa
ocupată de tipul
de habitat în aria
naturală protejată
E.5.

Raportul dintre

necunoscut

suprafaţa ocupată
de tipul de habitat
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în aria naturală
protejată şi
suprafaţa ocupată
de acesta la nivel
naţional
E.6.

Suprafaţa

-

reevaluată ocupată
de tipul de habitat
estimată în planul
de management
anterior
E.7.

Suprafaţa de

Necunoscută

referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
în aria naturală
protejată
E.8.

Metodologia de

-

apreciere a
suprafeţei de
referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
din aria naturală
protejată
E.9.

Raportul dintre

”x” – necunoscut.

suprafaţa de
referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
şi suprafaţa
actuală ocupată
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E.10. Tendinţa actuală a

”-” – descrescătoare,

suprafeţei tipului
de habitat
E.11. Reducerea

nu

suprafeţei tipului
de habitat se
datorează
restaurării altui tip
de habitat
E.12. Explicaţii asupra

-

exploatare de balastru (cauza eroziunii de mal);

motivului

-

păşunat necontrolat în zona malurilor;

descreşterii

-

ruderalizare şi patrunderea speciilor alohtone;

suprafeţei tipului

-

poluare;

de habitat
E.13. Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind tendinţa
actuală a
suprafeţei tipului
de habitat
E.14. Magnitudinea

-

tendinţei actuale a
suprafeţei tipului
de habitat
E.15. Magnitudinea
tendinţei actuale a

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea
tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat.

suprafeţei tipului
de habitat
exprimată prin
calificative
E.16. Schimbări în
tiparul de

nu există date suficiente privind schimbările tiparului de distribuţie al
suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate.

distribuţie a
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suprafeţelor
tipului de habitat
”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

E.17. Starea de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
E.18. Tendinţa stării de

”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
E.19. Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi
funcţiilor specifice tipului de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

91F0

tipului de habitat
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F.3.

F.4.

Structura şi

mai mult de 25% din suprafaţa tipului de habitat în aria naturală

funcţiile tipului de

protejată este deteriorată în ceea ce priveşte structura şi funcţiile

habitat

habitatului (incluzând şi speciile sale tipice);

Starea de



”U1” – nefavorabilă - inadecvată,



”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice
F.5.

Tendinţa stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice

F.6.

Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice
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Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor
tipului de habitat în viitor
Nr

Parametru

E.1.

Clasificarea

Descriere


EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

91F0

tipului de habitat
G.3.

Tendinţa viitoare



”+” – crescătoare,

a suprafeţei tipului
de habitat
G.4.

Raportul dintre

”>” – mai mare

suprafaţa de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi suprafaţa tipului
de habitat în viitor
G.5.

Perspectivele



FV – perspective bune



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi

tipului de habitat
în viitor
G.6.

G.7.

Efectul cumulat al
impacturilor

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau

asupra tipului de

nesemnificativ asupra tipului de habitat, neafectând

habitat în viitor

semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat;

Viabilitatea pe

viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este asigurată;

termen lung a
tipului de habitat
G.8.

Intensitatea
presiunilor actuale Ridicat - se vor încadra în această categorie acele presiuni actuale
asupra tipului de

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

habitat

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de
habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;
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G.9.

Intensitatea

Ridicat - se vor încadra în această categorie acele ameninţări viitoare

ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

viitoare asupra

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de

tipului de habitat

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;

G.10. Starea de



”FV” – favorabilă,

conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de

-

conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare
G.12. Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare
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Evaluarea globala a stării de conservare a tipului de habitat
Nr

Parametru

E.1.

Clasificarea

Descriere


EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat

E.2.

Codul unic al

91F0

tipului de habitat
H.3.

Starea globală de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
H.4.

Tendinţa stării

”-” – se înrăutăţeşte,

globale de
conservare a
tipului de habitat
H.5.

Detalii asupra

-

stării globale de
conservare a
tipului de habitat
necunoscute
H.6.

Descrierea stării

Habitatul se regăseşte într-o stare de conservare precară, păstrându-se

globale de

perimetre în suprafeţe restrânse, în diverse grade de degradare supuse

conservare a

în continuare unor presiuni şi ameninţări continue şi de intensitate

tipului de habitat

înaltă datorate în primul rând modificării nivelelor freatice, dar şi

în aria naturală

eroziunilor de mal şi succesiunii de vegetaţie ce evoluează către

protejată

faciesuri distorsionate de tip ruderal, sinantrop, cu pătrunderi
agresive ale unor specii alohtone, invazive. Toate aceste elemente
sunt induse de activităţi antropice extrem de agresive, amintind aici
în primul rând exploatările de balastru din albiile minore.
Se adaugă aici gestiunea forestieră nepotrivită, marcată de
introducerea hibrizilor de plop şi salcie.

1069

Evaluarea stării de conservare a habitatului 3270 – Râuri cu maluri nămoloase cu
vegetație de Chenopodion rubri și Bidention
Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei
acoperite de către tipul de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

3270

tipului de habitat
E.3.

Suprafaţa ocupată

378,69 ha

de tipul de habitat
în aria naturală
protejată
E.4.

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

pentru suprafaţa
ocupată de tipul
de habitat în aria
naturală protejată
E.5.

Raportul dintre

necunoscut

suprafaţa ocupată
de tipul de habitat
în aria naturală
protejată şi
suprafaţa ocupată
de acesta la nivel
naţional
E.6.

Suprafaţa

-

reevaluată ocupată
de tipul de habitat
estimată în planul
de management
anterior
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E.7.

Suprafaţa de

Necunoscută

referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
în aria naturală
protejată
E.8.

Metodologia de

-

apreciere a
suprafeţei de
referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
din aria naturală
protejată
E.9.

Raportul dintre

”x” – necunoscut.

suprafaţa de
referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
şi suprafaţa
actuală ocupată
E.10. Tendinţa actuală a

”-” – descrescătoare,

suprafeţei tipului
de habitat


nu

E.12. Explicaţii asupra

-

exploatare de balastru (cauza eroziunii de mal);

motivului

-

păşunat necontrolat în zona malurilor;

E.11. Reducerea
suprafeţei tipului
de habitat se
datorează
restaurării altui tip
de habitat
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descreşterii

-

ruderalizare şi patrunderea speciilor alohtone;

suprafeţei tipului

-

poluare;

de habitat
E.13. Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind tendinţa
actuală a
suprafeţei tipului
de habitat
E.14. Magnitudinea

-

tendinţei actuale a
suprafeţei tipului
de habitat
E.15. Magnitudinea
tendinţei actuale a

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea
tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat.

suprafeţei tipului
de habitat
exprimată prin
calificative
E.16. Schimbări în
tiparul de

nu există date suficiente privind schimbările tiparului de distribuţie al
suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate.

distribuţie a
suprafeţelor
tipului de habitat
E.17. Starea de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
E.18. Tendinţa stării de

”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
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din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
E.19. Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi
funcţiilor specifice tipului de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

3270

tipului de habitat
F.3.

F.4.

Structura şi

mai mult de 25% din suprafaţa tipului de habitat în aria naturală

funcţiile tipului de

protejată este deteriorată în ceea ce priveşte structura şi funcţiile

habitat

habitatului (incluzând şi speciile sale tipice);

Starea de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice
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F.5.

Tendinţa stării de

”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice
F.6.

Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor
tipului de habitat în viitor
Nr

Parametru

E.1.

Clasificarea

Descriere


EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

3270

tipului de habitat
G.3.

Tendinţa viitoare



”+” – crescătoare,

a suprafeţei tipului
de habitat
G.4.

Raportul dintre

”>” – mai mare

suprafaţa de
referinţă pentru
1074

starea favorabilă
şi suprafaţa tipului
de habitat în viitor
G.5.

Perspectivele



FV – perspective bune



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi

tipului de habitat
în viitor
G.6.

G.7.

Efectul cumulat al
impacturilor

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau

asupra tipului de

nesemnificativ asupra tipului de habitat, neafectând

habitat în viitor

semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat;

Viabilitatea pe

viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este asigurată;

termen lung a
tipului de habitat
G.8.

Intensitatea
presiunilor actuale Ridicat - se vor încadra în această categorie acele presiuni actuale
asupra tipului de

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

habitat

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de
habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;

G.9.

Intensitatea

Ridicat - se vor încadra în această categorie acele ameninţări viitoare

ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

viitoare asupra

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de

tipului de habitat

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;

G.10. Starea de



”FV” – favorabilă,

conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de
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conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare
G.12. Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare

Evaluarea globala a stării de conservare a tipului de habitat
Tabelul H) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat
Nr

Parametru

E.1.

Clasificarea

Descriere


EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat

E.2.

Codul unic al

3270

tipului de habitat
H.3.

Starea globală de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
H.4.

Tendinţa stării

”-” – se înrăutăţeşte,

globale de
conservare a
tipului de habitat
H.5.

Detalii asupra
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stării globale de
conservare a
tipului de habitat
necunoscute
H.6.

Descrierea stării

Habitatul se regăseşte într-o stare de conservare precară, păstrându-se

globale de

perimetre în suprafeţe restrânse, în diverse grade de degradare supuse

conservare a

în continuare unor presiuni şi ameninţări continue şi de intensitate

tipului de habitat

înaltă datorate în primul rând eroziunilor de mal şi a succesiunii de

în aria naturală

vegetaţie ce evoluează către faciesuri distorsionate de tip ruderal,

protejată

sinantrop, cu pătrunderi agresive ale unor specii alohtone, invazive.
Toate aceste elemente sunt induse de activităţi antropice extrem de
agresive, amintind aici în primul rând exploatările de balastru din
albiile minore.

Evaluarea stării de conservare a habitatului 92A0 – Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba
Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei
acoperite de către tipul de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

92A0

tipului de habitat
E.3.

Suprafaţa ocupată

530,31 ha

de tipul de habitat
în aria naturală
protejată
E.4.

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

pentru suprafaţa
ocupată de tipul
de habitat în aria
naturală protejată
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E.5.

Raportul dintre

necunoscut

suprafaţa ocupată
de tipul de habitat
în aria naturală
protejată şi
suprafaţa ocupată
de acesta la nivel
naţional
E.6.

Suprafaţa

-

reevaluată ocupată
de tipul de habitat
estimată în planul
de management
anterior
E.7.

Suprafaţa de

Necunoscută

referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
în aria naturală
protejată
E.8.

Metodologia de

-

apreciere a
suprafeţei de
referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
din aria naturală
protejată
E.9.

Raportul dintre

”x” – necunoscut.

suprafaţa de
referinţă pentru
starea favorabilă a
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tipului de habitat
şi suprafaţa
actuală ocupată
E.10. Tendinţa actuală a

”-” – descrescătoare,

suprafeţei tipului
de habitat


nu

E.12. Explicaţii asupra

-

exploatare de balastru (cauza eroziunii de mal);

motivului

-

păşunat necontrolat în zona malurilor;

descreşterii

-

ruderalizare şi patrunderea speciilor alohtone;

suprafeţei tipului

-

poluare;

E.11. Reducerea
suprafeţei tipului
de habitat se
datorează
restaurării altui tip
de habitat

de habitat
E.13. Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind tendinţa
actuală a
suprafeţei tipului
de habitat
E.14. Magnitudinea

-

tendinţei actuale a
suprafeţei tipului
de habitat
E.15. Magnitudinea
tendinţei actuale a

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea
tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat.

suprafeţei tipului
de habitat
exprimată prin
calificative
1079

E.16. Schimbări în
tiparul de

nu există date suficiente privind schimbările tiparului de distribuţie al
suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate.

distribuţie a
suprafeţelor
tipului de habitat
E.17. Starea de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
E.18. Tendinţa stării de

”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
E.19. Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
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Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi
funcţiilor specifice tipului de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

92A0

tipului de habitat
F.3.

F.4.

Structura şi

mai mult de 25% din suprafaţa tipului de habitat în aria naturală

funcţiile tipului de

protejată este deteriorată în ceea ce priveşte structura şi funcţiile

habitat

habitatului (incluzând şi speciile sale tipice);

Starea de



”U1” – nefavorabilă - inadecvată,



”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice
F.5.

Tendinţa stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice

F.6.

Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
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din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor
tipului de habitat în viitor
Nr

Parametru

E.1.

Clasificarea

Descriere


EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

92A0

tipului de habitat
G.3.

Tendinţa viitoare



”+” – crescătoare,

a suprafeţei tipului
de habitat
G.4.

Raportul dintre

”>” – mai mare

suprafaţa de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi suprafaţa tipului
de habitat în viitor
G.5.

Perspectivele



FV – perspective bune



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi

tipului de habitat
în viitor
G.6.

G.7.

Efectul cumulat al
impacturilor

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau

asupra tipului de

nesemnificativ asupra tipului de habitat, neafectând

habitat în viitor

semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat;

Viabilitatea pe

viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este asigurată;

termen lung a
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tipului de habitat
G.8.

Intensitatea
presiunilor actuale Ridicat - se vor încadra în această categorie acele presiuni actuale
asupra tipului de

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

habitat

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de
habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;

G.9.

Intensitatea

Ridicat - se vor încadra în această categorie acele ameninţări viitoare

ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

viitoare asupra

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de

tipului de habitat

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;

G.10. Starea de



”FV” – favorabilă,

conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de

-

conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare
G.12. Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
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viitoare

Evaluarea globală a stării de conservare a tipului de habitat
Nr

Parametru

E.1.

Clasificarea

Descriere


EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat

E.2.

Codul unic al

92A0

tipului de habitat
H.3.

Starea globală de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
H.4.

Tendinţa stării

”-” – se înrăutăţeşte,

globale de
conservare a
tipului de habitat
H.5.

Detalii asupra

-

stării globale de
conservare a
tipului de habitat
necunoscute
H.6.

Descrierea stării

Habitatul se regăseşte într-o stare de conservare precară, păstrându-se

globale de

perimetre în suprafeţe restrânse, în diverse grade de degradare supuse

conservare a

în continuare unor presiuni şi ameninţări continue şi de intensitate

tipului de habitat

înaltă datorate în primul rând modificării nivelelor freatice, dar şi

în aria naturală

eroziunilor de mal şi succesiunii de vegetaţie ce evoluează către

protejată

faciesuri distorsionate de tip ruderal, sinantrop, cu pătrunderi
agresive ale unor specii alohtone, invazive. Toate aceste elemente
sunt induse de activităţi antropice extrem de agresive, amintind aici
în primul rând exploatările de balastru din albiile minore.
Se adaugă aici gestiunea forestieră nepotrivită, marcată de
1084

introducerea hibrizilor de plop şi salcie.

Evaluarea stării de conservare a habitatului 91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu
Quercus spp.
Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei
acoperite de către tipul de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

91I0*

tipului de habitat
E.3.

Suprafaţa ocupată

176,81 ha

de tipul de habitat
în aria naturală
protejată
E.4.

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

pentru suprafaţa
ocupată de tipul
de habitat în aria
naturală protejată
E.5.

Raportul dintre

necunoscut

suprafaţa ocupată
de tipul de habitat
în aria naturală
protejată şi
suprafaţa ocupată
de acesta la nivel
naţional
E.6.

Suprafaţa

-

reevaluată ocupată
de tipul de habitat
1085

estimată în planul
de management
anterior
E.7.

Suprafaţa de

Necunoscută

referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
în aria naturală
protejată
E.8.

Metodologia de

-

apreciere a
suprafeţei de
referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
din aria naturală
protejată
E.9.

Raportul dintre

”x” – necunoscut.

suprafaţa de
referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
şi suprafaţa
actuală ocupată
E.10. Tendinţa actuală a

”-” – descrescătoare,

suprafeţei tipului
de habitat
E.11. Reducerea



nu

suprafeţei tipului
de habitat se
datorează
restaurării altui tip
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de habitat
E.12. Explicaţii asupra

-

exploatare de balastru (cauza eroziunii de mal);

motivului

-

păşunat necontrolat în zona malurilor;

descreşterii

-

ruderalizare şi patrunderea speciilor alohtone;

suprafeţei tipului

-

poluare;

de habitat
E.13. Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind tendinţa
actuală a
suprafeţei tipului
de habitat
E.14. Magnitudinea

-

tendinţei actuale a
suprafeţei tipului
de habitat
E.15. Magnitudinea
tendinţei actuale a

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea
tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat.

suprafeţei tipului
de habitat
exprimată prin
calificative
E.16. Schimbări în
tiparul de

nu există date suficiente privind schimbările tiparului de distribuţie al
suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate.

distribuţie a
suprafeţelor
tipului de habitat
E.17. Starea de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
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E.18. Tendinţa stării de

”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
E.19. Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi
funcţiilor specifice tipului de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

91I0*

tipului de habitat
F.3.

F.4.

Structura şi

mai mult de 25% din suprafaţa tipului de habitat în aria naturală

funcţiile tipului de

protejată este deteriorată în ceea ce priveşte structura şi funcţiile

habitat

habitatului (incluzând şi speciile sale tipice);

Starea de



”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
1088

şi al funcţiilor
specifice
F.5.



Tendinţa stării de

”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice
F.6.

Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor
tipului de habitat în viitor
Nr

Parametru

E.1.

Clasificarea

Descriere


EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

91I0*

tipului de habitat
G.3.

Tendinţa viitoare



”+” – crescătoare,

a suprafeţei tipului
de habitat
G.4.

Raportul dintre

”>” – mai mare

suprafaţa de
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referinţă pentru
starea favorabilă
şi suprafaţa tipului
de habitat în viitor
G.5.

Perspectivele



FV – perspective bune



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi

tipului de habitat
în viitor
G.6.

G.7.

Efectul cumulat al
impacturilor

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau

asupra tipului de

nesemnificativ asupra tipului de habitat, neafectând

habitat în viitor

semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat;

Viabilitatea pe

viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este asigurată;

termen lung a
tipului de habitat
G.8.

Intensitatea
presiunilor actuale Ridicat - se vor încadra în această categorie acele presiuni actuale
asupra tipului de

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

habitat

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de
habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;

G.9.

Intensitatea

Ridicat - se vor încadra în această categorie acele ameninţări viitoare

ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

viitoare asupra

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de

tipului de habitat

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;

G.10. Starea de



”FV” – favorabilă,

conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare
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G.11. Tendinţa stării de

-

conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare
G.12. Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare

Evaluarea globală a stării de conservare a tipului de habitat
Tabelul H) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat
Nr

Parametru

E.1.

Clasificarea

Descriere


EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat

E.2.

Codul unic al

91I0*

tipului de habitat
H.3.

Starea globală de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
H.4.

Tendinţa stării

”-” – se înrăutăţeşte,

globale de
conservare a
tipului de habitat
1091

H.5.

Detalii asupra

-

stării globale de
conservare a
tipului de habitat
necunoscute
H.6.

Descrierea stării

Gestiunea forestieră nepotrivită marcată de extragerea arborilor

globale de

valoroşi a condus la un proces accelerat de cărpinizare, multe din

conservare a

atributele naturale fiind pierdute. Soluţiile de refacere a arboretelor

tipului de habitat

prin utilizarea unor specii alohtone (în special salcâm), dar şi

în aria naturală

pătrunderea agresivă a speciilor alohtone şi invazive (cenuşer) s-au

protejată

dovedit a avea un impact nefast asupra acestor habitate care în lipsa
unor măsuri active de gestiune îşi vor pierde în cea mai mare parte
valoarea ecosistemică într-un orizont de timp de două până la patru
decade.

Evaluarea stării de conservare a habitatului 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa
și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei
acoperite de către tipul de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

91E0*

tipului de habitat
E.3.

Suprafaţa ocupată

100,46 ha

de tipul de habitat
în aria naturală
protejată
E.4.

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

pentru suprafaţa
ocupată de tipul
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de habitat în aria
naturală protejată
E.5.

Raportul dintre

necunoscut

suprafaţa ocupată
de tipul de habitat
în aria naturală
protejată şi
suprafaţa ocupată
de acesta la nivel
naţional
E.6.

Suprafaţa

-

reevaluată ocupată
de tipul de habitat
estimată în planul
de management
anterior
E.7.

Suprafaţa de

Necunoscută

referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
în aria naturală
protejată
E.8.

Metodologia de

-

apreciere a
suprafeţei de
referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
din aria naturală
protejată
E.9.

Raportul dintre

x” – necunoscut.

suprafaţa de
1093

referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat
şi suprafaţa
actuală ocupată
E.10. Tendinţa actuală a

”-” – descrescătoare,

suprafeţei tipului
de habitat


Nu

E.12. Explicaţii asupra

-

exploatare de balastru (cauza eroziunii de mal);

motivului

-

păşunat necontrolat în zona malurilor;

descreşterii

-

ruderalizare şi patrunderea speciilor alohtone;

suprafeţei tipului

-

poluare;

E.11. Reducerea
suprafeţei tipului
de habitat se
datorează
restaurării altui tip
de habitat

de habitat
E.13. Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

privind tendinţa
actuală a
suprafeţei tipului
de habitat
E.14. Magnitudinea

-

tendinţei actuale a
suprafeţei tipului
de habitat
E.15. Magnitudinea
tendinţei actuale a

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea
tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat.

suprafeţei tipului
de habitat
1094

exprimată prin
calificative
E.16. Schimbări în
tiparul de

nu există date suficiente privind schimbările tiparului de distribuţie al
suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate.

distribuţie a
suprafeţelor
tipului de habitat
E.17. Starea de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
E.18. Tendinţa stării de

”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
E.19. Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al
suprafeţei ocupate
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Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi
funcţiilor specifice tipului de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

91E0*

tipului de habitat
F.3.

F.4.

Structura şi

mai mult de 25% din suprafaţa tipului de habitat în aria naturală

funcţiile tipului de

protejată este deteriorată în ceea ce priveşte structura şi funcţiile

habitat

habitatului (incluzând şi speciile sale tipice);

Starea de



”U1” – nefavorabilă - inadecvată,



”-” – se înrăutăţeşte,

conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice
F.5.

Tendinţa stării de
conservare a
tipului de habitat
din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice

F.6.

Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de habitat
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din punct de
vedere al structurii
şi al funcţiilor
specifice

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor
tipului de habitat în viitor
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

91E0*

tipului de habitat
G.3.

Tendinţa viitoare

”+” – crescătoare,

a suprafeţei tipului
de habitat
G.4.

Raportul dintre

”>” – mai mare

suprafaţa de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi suprafaţa tipului
de habitat în viitor
G.5.

Perspectivele

FV – perspective bune

tipului de habitat
în viitor
G.6.

G.7.

Efectul cumulat al

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările

impacturilor

viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra

asupra tipului de

tipului de habitat, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung

habitat în viitor

a tipului de habitat;

Viabilitatea pe

viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este asigurată;

termen lung a
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tipului de habitat
G.8.

Intensitatea
presiunilor actuale Ridicat - se vor încadra în această categorie acele presiuni actuale
asupra tipului de

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

habitat

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de
habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;

G.9.

Intensitatea

Ridicat - se vor încadra în această categorie acele ameninţări viitoare

ameninţărilor

care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat asupra tipului de

viitoare asupra

habitat, dacă efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de

tipului de habitat

habitat în viitor [G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat;

G.10. Starea de

”FV” – favorabilă,

conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de

-

conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
viitoare
G.12. Detalii asupra

-

stării de
conservare a
tipului de
habitatul din punct
de vedere al
perspectivelor sale
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viitoare

Evaluarea globala a stării de conservare a tipului de habitat
Nr

Parametru

Descriere

E.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară;

tipului de habitat

E.2.

Codul unic al

91E0*

tipului de habitat
H.3.

Starea globală de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a
tipului de habitat
H.4.

Tendinţa stării

”-” – se înrăutăţeşte,

globale de
conservare a
tipului de habitat
H.5.

Detalii asupra

-

stării globale de
conservare a
tipului de habitat
necunoscute
H.6.

Descrierea stării

Habitatul se regăseşte într-o stare de conservare precară, păstrându-se

globale de

perimetre în suprafeţe restrânse, în diverse grade de degradare supuse

conservare a

în continuare unor presiuni şi ameninţări continue şi de intensitate

tipului de habitat

înaltă datorate în primul rând modificării nivelelor freatice, dar şi

în aria naturală

eroziunilor de mal şi succesiunii de vegetaţie ce evoluează către

protejată

faciesuri distorsionate de tip ruderal, sinantrop, cu pătrunderi
agresive ale unor specii alohtone, invazive. Toate aceste elemente
sunt induse de activităţi antropice extrem de agresive, amintind aici
în primul rând exploatările de balastru din albiile minore.
Se adaugă aici gestiunea forestieră nepotrivită, marcată de
1099

introducerea hibrizilor de plop şi salcie.
Se remarcă de asemenea exploatarea necontrolată a unor specii
valoroase (ulm, arin) semnalată în decursul studiilor de teren din anii
2013-2014 ce contribuie în mod direct la afectarea dramatică a
acestei categorii de habitat.
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4. Scopul si obiectivele Planului de Management
4.1 Scopul planului de management
În cadrul procesului de realizare a documentului și de consultare și dezbatere publică cu
factorii interesați au fost propuse obiectivele Planului de management, obiective de interes
pentru managementul ariilor naturale și pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităților. Acest
proces desfășurat pe toată perioada de realizare a planului a constat în activități în cadrul
grupurilor de lucru, în activități desfășurate la întâlnirile publice cu localinicii și factorii
interesaţi. A fost evidenţiat în cadrul acestor întâlniri că Directivele Uniunii Europene prevăd
un obiectiv comun în ceea ce priveşte protecţia biodiversităţii, respectiv de a menţine sau reface
habitatele şi speciile la un nivel favorabil de conservare prin măsuri care să ţină seama de
cerinţele economice, sociale şi culturale, precum şi caracteristicile regionale şi locale. În spiritul
transparenței impuse de un asemenea proces amplu de planificare fundamentat științific, de
asemenea în spiritul legislației și directivelor Europene planul de management urmărește
împărtășirea unei viziuni comune asupra viitorului ariilor naturale protejate.
Scopul Planului de management integrat pentru aria specială de conservare avifaunistică
Lunca Siretului Inferior și ariile naturale suprapuse, este de a crea cadrul organizațional optim
integrării obiectivelor și activităților necesar a fi realizate pentru menținerea stării de conservare
favorabilă şi îmbunătăţirea stării de conservare nefavorabile a speciilor pentru care a fost
desemnată aria naturală protejată luând în considerare dezvoltarea culturală, socială și
economică a comunitățiilor locale. Planul de management vizează planificarea activităților de
conservare, armonizarea utilizării resurselor naturale cu obiectivele asumate prin declararea
ariilor naturale protejate, armonizarea obiectivelor majorității factorilor interesați și
promovarea valorilor naturale ale zonei.

4.2. Obiective generale
OG1. Conservarea pe termen mediu și lung a speciilor și habitatelor prin aplicarea unui
management preventiv orientat spre stoparea pierderii biodiversității
OG2. Dezvoltarea fundamentată științific a cunoștiințelor existente privind speciile și
habitatele în ariile natural protejate prin implementarea unui sistem de monitoring
OG3. Consolidarea activitățiilor de administrare a ariilor naturale protejate și in susținerea
unui management sustenabil pe termen lung
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OG4. Creșterea gradului de implicare a comunitățiilor prin promovarea unui proces
transparent de comunicare, educaţie ecologică şi conştientizare a publicului
OG5. Promovarea utilizării durabile a resurselor natural in folosul comunitățilorutilizarea
durabilă a resurselor naturale
OG6. Atragerea de venituri pentru comunitate prin Turismul durabil și valorificarea
sustenabilă a prin valorilor naturale și culturale

4.3. Obiectiv specific/Activitate sau măsură specifică
Pentru fiecare obiectiv specific ales anterior a fost definită cel puţin o măsură specifică care
va contribui la îndeplinirea obiectivului specific. Măsura specifică a fost exprimată printr-o
activitate sau printr-o măsură restrictivă.
Măsurile specifice/măsurile de management au fost adaptate în funcţie de intensitatea
efectului activităţilor cu impact asupra ariei naturale protejate, în sensul în care pentru o
aceeaşi activitate, măsurile de management pot să difere în funcţie de intensitatea impactului
(ridicată sau scazută).
Activitatea produce un rezultat concret pentru îndeplinirea unui obiectiv specific şi este
realizată într-un anumit moment sau interval de timp.
Măsură restrictivă introduce o obligaţie/constrângere în sprijinul îndeplinirii măsurii
generale Toate măsurile restrictive definite pentru o măsura generală, se vor aplica cu aceeasi
prioritate indiferent de ordinea în care acestea au fost alese/definite.
Unor măsuri specifice li s-au asociat şi zone:
-

de desfasurare - dacă acesta a fost exprimată printr-o activitate,

-

de reglementare - dacă acesta a fost exprimată printr-o măsură restrictivă.

Unor măsurilor specifice li s-au asociat:
-

una sau mai multe specii care sunt vizate de măsura specifică
sau

-

unul sau mai multe habitate care sunt vizate de măsura specifică

-

unul sau mai multe impacturi pentru diminuarea sau înlăturarea cărora acestă măsura
specifică este definită
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OBIECTIV GENERAL 1 - Conservarea pe termen mediu și lung a speciilor și habitatelor prin aplicarea unui management orientat spre stoparea pierderii
diversității biologice
Nr.

Activitate/măsură specifică

Activități de patrulare pentru prevenirea
incendierilor și a tăierii ilegale de stuf și
papură.
1.1

Descriere
Descriere: activitățile de patrulare sunt necesare pentru limitarea presiunii J01.01 – Incendii, respectiv asigurarea
unor condiții favorabile de habitat pentru speciile de interes conservativ dependente de aceste suprafețe, atât ca zone de
refugiu, dar și ca suport fizic pentru cuiburi și adăposturi. Incendierea sau recoltarea nereglementată a vegetației
stuficole pot reprezenta un impact negativ semnificativ asupra efectivelor speciilor criteriu, motiv pentru care este
necesară eliminarea acestor practici.

Rezultate așteptate: îmbunățirea calității habitatelor suport pentru speciile de interes conservativ prin reducerea
suprafețelor indendiate și a celor cu tăieri ilegale de stuf și papură.
Buget estimat: 5.500 euro

1.2

Monitorizarea riscului de incendiu;
monitorizarea și controlul riscurilor
climatice.

Descriere: Selectarea modelelor de predicţie a incendiilor şi a riscurilor climatice reprezintă una dintre etapele minim
necesare pentru prevenirea producerii de incendii, respectiv pentru limitarea presiunii J01.01 – Incendii. Este demonstrat
faptul că incendiile pot aparea în anumite perioade cu deficit mare de umiditate și temperaturi ridicate. În acest context
este necesară amplificarea acțiunilor de prevenire, limitarea accesului turiștilor sau a pescarilor în zonele cu risc mare de
producere a incendiilor precum și aplicarea unor măsuri de îndepărtare a vegetației uscate.
Etapa 1. Stabilirea indicatorilor necesari pentru predicţia perioadelor cu risc ridicat de aparitie a incendiilor şi a riscurilor
climatice
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Etapa 2. Stabilirea frecvenţei de monitorizare a indicatorilor necesari pentru predicţia incendiilor şi a riscurilor climatice
şi a responsabililor pentru această monitorizare
Rezultate așteptate: Metodologie de monitorizare a riscurilor climatice și antropice cu detalierea acțiunilor de
intervenție operativă și prevenire.
Buge estimat: 11.500 euro

1.3

Realizarea de sisteme de protecție cu garduri
electrice pentru prevenirea accesului
animalelor domestice în zonele impactate.

Descriere: Presiunea A04 – Pășunatul, respectiv pătrunderea animalelor domestice în zonele de cuibărit sau refugiu
ale speciilor de interes conservativ, poate duce la reducerea zonelor de refugiu și a suprafețelor utilizate pentru cuibărit
(implicit a ratei de succes a reproducerii), atât datorită deranjului dar și a distrugerii efective a cuiburilor și a pontelor.
Situația este întâlnită în diferite regiuni din sit, iar în rezervația naturală Balta Tălăbasca presiunea este la un nivel ridicat.
Aceeași presiune este prezentă la un nivel ridicat și în rezervația naturală Pădurea Merișor-Cotul Zătuanului unde
animalele pătrund în habitatele de interes conservativ, provocând un impact negativ asupra florei caracterisitce acestora.
Pentru diminuarea/eliminarea acestui fenomen, este necesară implementarea unor acțiuni de conștientizare în rândul
comunităților locale împreună cu activități de patrulare desfășurate de custode în parteneriat cu instituțiile abilitate. De
asemenea vor fi montate panouri informative despre interzicerea pășunatului în cele două rezervații naturale mai sus
menționate. Ca soluție de urgență, vor fi montate garduri electrice în zonele impactate din rezervațiile naturale mai sus
menționate.
Rezultate așteptate: Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ prin realizarea a
minim 2 sisteme de protecție cu garduri electrice în zonele impactate.
Buget estimat: 9.000 euro

1.4

Activități de patrulare pentru prevenirea
deranjului în zonele de cuibărit ale speciilor
de păsări de interes conservativ în perioada
martie-august și tot timpul anului pentru
limitarea degradării habitatelor prin

Descriere: Presiunea F02.03-Pescuit de agrement, G01-Sport în aer liber și activități de petrecere a timpului liber,
activități recreative este creată de prezența umană în zonele de cuibărit ale speciilor criteriu reprezintă un deranj care
poate duce la reducererea ratei de succes a reproducerii prin abandonul pontei și a puilor. Pentru limitarea deranjului
asupra speciilor de interes conservativ este necesară interzicerea accesului uman în zonele de cuibărit ale speciilor
acvatice. În ceea ce privește practicarea diferitelor activități sportive/recreative pe suprafața ariei naturale protejate care
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desfășurarea de activități sportive/recreative
pe suprafața acestora.

pot duce la degradarea stării de conservare a acestora, este necesară acțiuni de conștientizare în rândul comunităților
locale și a pescarilor și vânătorilor prin intermediul asociațiilor de vânătoare și pescuit.
Pentru limitarea acestor presiuni, se vor desfășura activități de patrulare pe suprafața ariei naturale protejate.
Rezultate așteptate: Îmbunătățirea calității habitatelor și creșterea succesului reproductiv al speciilor de interes
conservativ prin diminuarea presiunii exercitate asupra acestora.
Buget estimat: 4000 euro

Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru
identificarea unei soluții pe termen lung
pentru menținerea unui nivel constant al apei.

1.5

Descriere: Presiunea J02.05.01 - modificarea debitului de apă este prezentă în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca
unde în perioadele de secetă volumul de apă al bălții scade, fenomen care provoacă dezechilibre majore în modul de
folosință al arealului de către speciile de păsări de interes conservativ iar în cazul secetelor prelungite cum s-a întâmplat
în anul 2012) balta seacă pe suprafețe extinse, motiv pentru care impactul este unul major asupra speciilor de păsări și de
pești. Este necesară identificarea unei soluții sustenabile pentru limitarea presiunii, respectiv prin realizarea unui studiu
de fezabilitate pentru stabilirea și implementarea unei măsuri adecvate în acest sens. Ca măsură de urgență, până la
finalizarea studiilor necesare, este necesară achiziția și funcționarea unei instalații cu ajutorul căreia debitul să fie
suplimentat atunci când este necesar.

Achiziționarea unei instalații cu debit mare de
aducțiune a apei pentru suplimentarea
debitului în perioadele de secetă în Rezervația
Rezultate așteptate: 1 studiu de fezabilitate și 1 instalație aducțiune apă ca soluție temporară pentru asigurarea unor
Naturală Balta Tălăbasca.
condiții de habitat favorabile speciilor de interes conservativ în Balta Tălăbasca prin menținerea unui nivel constant al
apei.
Buget estimat: 35.000 euro

1.6

Descriere: În sit nu a fost observată utilizarea pe scară largă a metodelor de combatere a păsărilor si mamiferelor ihtiofage
Reducerea
mortalității
păsărilor
și pentru protecția resurselor piscicole, însă presiunea F03.02.03 – Capcane, otrăvire, braconaj este prezentă prin
mamiferelor ihtiofage generată de conflictul desfășurarea acestui tip de activități și poate provoca un impact negativ asupra speciilor ihtiofage de interes conservativ,
cu managerii amenajărilor piscicole din sit și prin cresterea mortalitatii, motiv pentru care utilizarea mijloacelor de combatere a speciilor ihtiofage trebuie realizată
numai cu avizul favorabil al custodelui.
din vecinatatea acestuia.
Etape necesare:
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1. Evaluarea pagubelor produse de speciile ichtiofage in amenajarile piscicole din sit si din vecinatatea
acestuia;
2. Elaborarea unui ghid practic de reducere a pagubelor produse de pasarile si mamiferele ichtiofage in
amenajarile piscicole din sit si din vecinatatea acestuia;
3. Promovarea mijloacelor inofesive de protecție a resursei piscicole împotriva păsărilor si mamiferelor ihtiofage.
Rezultate așteptate:
Raport privind pagubele produse de pasarile si mamiferele ichtiofage in in amenajarile piscicole din sit si din vecinatatea
acestuia;
Ghid practic de reducere a pagubelor produse de pasarile si mamiferele ichtiofage in amenajarile piscicole din sit si din
vecinatatea acestuia;
2 sisteme demonstrative cu garduri electrice pentru protecția resurselor piscole împotriva vidrei.
Buget estimat: 45.000 euro

1.7

Descriere: Insulele din albia minoră a râului Siret, lacurile și bălțile din sit sunt utilizate ca locuri de cuibărit pentru
speciile coloniale (pe cursul râului Siret înregistrându-se un număr semnificativ la nivel național de perechi de Sterna
hirundo cuibăritoare). Pentru a preveni dispariția acestor zone de cuibărit, este necesară ca măsură restrictivă, interzicerea
Protecția zonelor de cuibărit ale speciilor intervențiilor care ar duce la dispariția insulelor, reniilor sau prundurilor de pietriș.
Recurvirostra avosetta, Sterna hirundo, Larus
cachinnans, Vanellus vanellus și Larus Având în vedere evoluția naturală a acestor suprafețe de la an la an (dependente de evoluția acumulărilor materialelor
ridibundus prin cartarea anuală și menținerea aluvionare), pentru asigurarea unor condiții optime pentru instalarea cuiburilor de către speciile țintă, custodele va
fără intervenții antropice a insulelor, reniilor desfășura anual în luna martie activități de cartare a acestor zone care vor căpăta statut intangibil până la finalizarea
și a prundurilor de pietriș din albia minoră a cuibăritului și creșterii puilor în sezonul respectiv.
râului Siret, pe durata sezonului de cuibărit.
Rezultate așteptate: Menținerea caracterului de habitat favorabil pentru speciile cuibăritoare care folosesc aceste tipuri
de suprafețe și interzicerea intervențiilor care ar putea produce dispariția insulelor/reniilor/prundurilor.
Buget estimat: 3000 euro
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1.8

Descriere: Datorită nivelului fluctuant al apei, în special în lacurile de acumulare și a lipsei unor structuri pentru
instalarea cuiburilor unor specii de interes conservativ, în special a celor care nu au fost identificate la cuibărit (precum
Recurvirostra avosetta), se vor realiza și instala structuri fixe sau mobile pentru a favoriza instalarea cuiburilor speciilor
Asigurarea de platforme artificiale fixe sau criteriu.
mobile în scopul creșterii suprafețelor
Rezultate așteptate: Îmbunătățirea condițiilor de cuibărit a speciilor criteriu prin realizarea a 2 structuri realizate la
disponibile pentru cuibărit.
cozile lacurilor de acumulare Călimănești și Movileni, 10 structuri fixe/plutitoare în Rezervația Naturală Balta Tălăbasca
și Lacul Lozova.
Buget estimat: 26.000 euro

1.9

Descriere: În urma activităților de inventariere a avifaunei a fost identificată o disponibilitate redusă a locurilor cu apă
stătătoare de mică adâncime importante ca zone de hrănire pentru speciile de păsări acvatice/limicole. Existența unor
locuri de hrănire cu apă de adâncime mică este esențială pentru prezența la cuibărit a unor specii de interes conservativ
(precum stârcii și egretele) și hrana acestora în perioadele de pasaj. Pentru realizarea acestui obiectiv este necesară
interzicerea schimbării categoriei de folosință a terenurilor suprapuse sau din imediata vecinătate a locurilor de cuibărit
Elaborarea/contractarea unor studii de
precum și extinderea zonelor cu apă de mică adâncime.
specialitatea care să identifice soluțiile optime
pentru creșterea suprafețelor cu apă stătătoare Rezultate așteptate: Identificarea celor mai bune soluții pentru intervenții de reconstrucție ecologică precum și a zonelor
de adâncime mică în apropierea regiunilor de în care acestea vor fi aplicate.
cuibărit.
Interzicerea schimbării categoriei de folosință a suprafețelor utilizate pentru cuibăritul speciilor criteriu.
Buget estimat: 5000 euro

Îmbunătățirea calității habitatului speciei
Lanius minor prin mentinerea arborilor maturi
(cu vârstă mai mare de 30 ani) situați în zonele
1.10 de lizieră a suprafețelor forestiere perecum și
a celor din zonele de cuibărit delimitate în
acest sens.

Descriere: Este necesară aplicarea unei serii de măsuri atât pentru protecția zonelor de construcție a cuiburilor, cât și a
zonelor de hrănire printr-un management eficient al gospodăririi pădurilor și plantațiilor. Deoarece în zona nordică a
unde au fost identificați constant și în efective mai mari folosind pentru cuibărit arbori maturi (în principal Populus alba
și Populus nigra), aceștia nu vor fi exploatați. Pentru zonele de hrănire nu vor fi utilizați fertilizanți și pesticide.

1107

Pentru creșterea favorabilității pentru cuibărit a acestei specii, vor fi menținuți un număr de 2 arbori maturi (cu vârstă
mai mare de 30 ani) pentru fiecare kilometru liniar de lizieră de pădure.
Rezultate așteptate: Menținerea și îmbunătățirea condițiilor de habitat ale speciei Lanius minor prin asigurarea unor
condiții favorabile în zonele de cuibărit.
Buget estimat: -

Descriere: Practicile silvice și intervențiile umane necontrolate duc la diminuarea suprafețelor cu vegetație arbustivă
care constituie habitat favorabil speciei Lanius collurio. Pentru menținerea unor efective bine reprezentate numeric, este
necesară limitarea intervențiilor asupra vegetației arbustive.
Menținerea vegetației arbustive (de exemplu
1.11 Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa
canina) ca zone de cuibărit pentru Lanius
collurio (în regiuni deschise și zone de lizieră
pădure).

Această măsură este de tip restrictiv și urmărește interzicerea intervențiilor care pot duce la diminuarea suprafețelor cu
vegetație arbustivă, zone ce reprezintă habitat favorabil pentru specia Lanius collurio. Amenajamentele silvice vor fi
armonizate cu această prevedere astfel încât acestea să nu mai prevadă intervenții în vegetația arbustivă (curățiri/îngrijiri)
care ar putea duce la diminuarea habitatului speciei de interes conservativ. Lucrările silvice în aceste zone se vor executa
în afara perioadei de cuibărit și creștere a puilor, respectiv 01 mai-01 august
Rezultate așteptate: Menținerea suprafețelor de habitat favorabile ale speciei Lanius collurio prin intervențiilor care
are putea duce la diminuarea suprafețelor cu vegetație arbustivă .
Buget estimat: -

Menținerea unor ecosisteme naturale viabile
1.12 prin limitarea introducerii, eradicarea și după
caz limitarea extinderii arealelor de distribuție
a speciilor de floră și faună invazive/alohtone.

Descriere: Introducerea speciilor alohtone reprezintă premisa gradului ridicat de deterioare a habitatelor din sit. Practica
de înlocuire a speciilor native cu specii alohtone a condus la modificări majore atât ale suprafețelor forestiere cât și a
ecosistemelor acvatice unde speciile de ciprinide est-asiatice, amfibieni sau moluste au un puternic efect negativ asupra
resurselor de hrană vegetală, motiv al scăderii efectivelor de rațe scufundătoare. Este necesară înlocuirea treptată a
plantațiilor forestiere cu specii alohtone și conducerea acestora către specii native corespunzătoare tipului natural de
pădure și interzicerea populărilor cu specii alogene a zonelor acvatice.
Limitarea extinderii arealelor de distribuție a speciilor de floră și faună invazive/alohtone. pe suprafața ariei naturale
protejate se va face prin campanii concrete de recoltare/capturare a speciilor de floră sau faună din zonele în care pe baza
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unor studii adecvate se evidențiază o puternică invadare a ecosistemelor naturale. În prima etapa este necesară elaborarea
unui studiu privind distribuția și impactul speciilor floră și faună invazive/alohtone la nivelul ariei protejate.
Rezultate așteptate: Elaborarea unui studiu privind distribuția și impactul speciilor de floră și faună invazive/alohtone
la nivelul ariei protejate;
Elaborarea unui plan de reducere a arelului de distribuție a speciilor de floră și faună invazive/alohtone.
Asigurarea unor zone de hrănire corespunzătoare rațelor scufundătoare prin înlăturarea speciilor alohtone cu care se află
în competiție pentru hrană;
Asigurarea unor ecosisteme naturale echilibrate prin eradicarea speciilor invazive;
Îmbunătățirea capacității de suport a habitatelor și ecosistemelor forestiere prin promovarea utilizării speciilor autohtone
și interzicerea înlocuirii speciilor native de arbori cu plantații de specii alohtone.
Buget estimat: 67.000 euro
Descriere: Menţinerea unei populaţii de aproximativ 100-300 indivizi în cadrul ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior ar
fi de dorit, zona devenind astfel un refugiu important pentru conservarea acestei specii.
Identificarea și administrarea unor suprafeţe
de pârloagă/ zone ruderale și a unor suprafețe
de teren necultivate necesare recolonizării în
1.13 scopul menținerii unei populații minim viabile
a speciei Spermophilus citellus la nivelul ariei
protejate.

Se impune o mai bună supraveghere a habitatelor în scopul prevenirii oricăror activităţi ce ar putea periclita această specie
și menținerea necultivată a unor suprafețe ruderalizate care sunt improprii agriculturii. În colaborare cu autoritățile locale
și proprietarii terenurilor agricole, se va realiza un studiu prin care se vor identifica și carta acele suprafețe optime pentru
extinderea arealului de distribuție a speciei.
Studiile actuale privind distribuția și populația speciei la nivelul ariei protejate vor fi actualizate permanent, anual fiind
realizate monitorizări conform protocoalelor stabilite. În primii doi ani se va realiza un studiu privind evoluția și dinamica
speciei în noile teritorii identificate și propuse pentru colonizare.
În etapa a doua aceste suprafețe vor fi marcate de custode și administrate de proprietari în scopul menținerii cerințelor
necesare speciei. Recolonizarea acestor suprafețe se va face atât pe cale naturală de către indivizi tineri aflați în dispersie
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teritorială, dar și artificial prin capturarea și relocarea unor indivizi din colonii stabile aflate în zone expuse unor presiuni
antropice.
Rezultate așteptate: Menţinerea unei populaţii de aproximativ 100-300 indivizi în cadrul ROSCI0162 Lunca Siretului
Inferior.
Relocarea a minim 50 indivizi din zone periclitate datorită presiunilor antropice.
Administrarea corespunzatoare a unor suprafețe de minim 10 ha teren dedicate unor noi colonii de popândăi.
Buget estimat: 34 000 euro/an ( in primii doi ani) – studii, capturare și relocare în noile colonii
11500 euro/an – toată perioada
Descriere:
Limitarea invadării pășunilor de către vegetația ierboasă înaltă este necesară pentru menținerea acestor suprafețe ca
habitate favorabile pentru popândău. În zonele unde nu mai este practicat pășunatul, menținerea pășunilor se va face prin
subcontractarea anuală a unor servicii de curățare a vegetației, iar reducerea numărului de câini hoinari de pe teritoriile
Menținerea stării de conservare a speciei în care sunt localizate colonii de popândăi se va realiza conform legii de către gestionarii fondurilor de management
Spermophilus citellus prin protecția efectivă cinegetic sau de către autoritățile locale cu sprijinul custodelui, pe baza unor protocoale de parteneriat încheiate în primul
a suprafețelor în care sunt localizate colonii, an.
reducerea invadării pășunilor de către
1.14
vegetația ierboasă înaltă și reducerea Măsurile de conservare din teren vor trebui dublate de o implicare activă în educarea şi informarea populaţiei asupra
numărului de câini hoinari de pe teritoriul rolului acestei specii, spre o conştientizare adecvată a semnificaţiei prezenţei, înlăturându-se astfel prejudecăţi ce conduc
sitului.
adeseori la acte de persecuţie.
Rezultate așteptate: Protecția efectivă a coloniilor de popândăi și asigurarea favorabilității habitatelor necesare
menținerii viabilității speciei
Buget estimat: 7.000 euro
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Descriere: unul dintre cele mai importante elemente ale presiunii I01-specii invazive non-native (alogene), este prezența
speciei Trachemys scripta elegans care a intrat în competiție cu specia nativă de interes conservativ Emys orbicularis.
Având în vedere capacitatea sporită de adaptare a speciei invazive, în lipsa unor intervenții, aceasta va înlătura treptat
specia Emys orbicularis.
Limitarea impactului speciei introduse
Trachemys scripta elegans asupra speciei de
interes conservativ Emys orbicularis prin
1.15 monitorizarea gradului de invadare a
habitatelor
naturale
și
capturarea
exemplarelor din ecosistemele ariei protejate.

În primul an se va realiza un studiu prin care se va analiza gradul de invadare a habitatelor naturale și zonele de absență
a speciei introduse Trachemys scripta elegans ce va fi extrasă obligatoriu din natură.
În urma studiului se vor planifica acțiuni și mijloace concrete de capturare a exemplarelor de Trachemys scripta elegans
din ecosistemele ariei protejate.
Rezultate așteptate: Limitarea concurenței induse de specia Trachemys scripta elegans și asigurarea stării de conservare
a speciei de interes comunitar Emys orbicularis.
Buget estimat: 17.000 euro – realizarea studiului
2000 euro – anual acțiuni de capturare specie invazivă.
Descriere: Reducerea mortalitatii cauzate de coliziune pe șosele se va face prin realizarea de structuri cu rol deflector
(de tipul paravanelor, împletiturilor etc.), instalate în preajma căilor de acces modernizate ce permit rularea a
autovehiculelor; paravanele vor fi prevăzute cu aripi orientate spre habitatele învecinate, ce vor ghida exemplarele spre
zonele lipsite de risc.

Implementarea unor infrastructuri adecvate
pentru reducerea mortalității în rândul speciei
1.16 Emys orbicularis cauzate de coliziune pe
șosele și reglementarea de perioade de liniște
când specia este vulnerabilă, în perioada
depunerii ouălor și în perioada ecloziunii.

Pentru asigurarea succesului reproductiv și protecția pontelor se stabilesc perioade de liniște când specia este vulnerabilă,
în perioada depunării ouălor (iunie-iulie) și în perioada ecloziunii (august-septembrie; aprilie-iunie). În aceste perioade
se vor realiza patrulări în special în zonele cartate ca teritorii de reproducere a speciei și vor fi limitate acțiunile antropice
care pot avea un impact negativ.
Rezultate așteptate: Reducerea mortalității speciei de interes comunitar la nivelul ariei protejate.
Buget estimat: 15 000 anual pentru realizarea de structuri cu rol deflector
3000 euro anual - patrulări
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Descriere: Deosebit de importante pentru conservarea speciilor si habitatelor care fac obiectul declarării ariei protejate
Lunca Siretului Inferior, zonele acoperite de ecosisteme ripariene sunt adesea afectate de procese intense de presiunea
K01.01 Eroziune generată de dinamica apelor de suprafață. Pentru diminuarea efectelor negative a acestor procese
hidrogeomerfologice se vor elabora și aplica permanent proiecte concrete care vor prevede urmatoarele etape:
Aplicarea permanenta a unor masuri necesare
diminuarii eroziunii laterale a malurilor si
1.17
stabilizarea pana la stadiul de climax a
ecosistemelor ripariene și implicit a speciilor
și habitatelor de interes conservativ
dependente de aceste zone.

refacerea stabilităţii malurilor prin realizarea de sisteme de disipare a energiei (anrocamente, cleionaje) şi plantări
de arbori;
refacerea aliniamentelor cu specii lemnoase şi arbustive, acolo unde acestea lipsesc în scopul refacerii
conectivităţii longitudinale a habitatelor; se vor utiliza doar specii aparţinând covorului de vegetaţie caracteristice zonei.
Rezultate așteptate: Reducerea impactului negativ al eroziunii laterale a malurilor și îmbunătățirea stării ecosistemelor
ripariene.
Buget estimat: 250.000 euro

Descriere: Restaurarea ecologică reprezintă acel demers prin care se încearcă atingerea atributelor întrunite de un tip de
ecosistem natural ţintă prin parcurgerea unor căi ce favorizează instalarea accelerată a unei succesiuni naturale de
vegetaţie şi asumarea unor măsuri de gestiune ce vor asista întregul sistem de a depăşi obstacolele ce îi limitează evoluţia.
Considerăm astfel că zona Siretului Inferior se poate preta foarte bine la o astfel de abordare, putând fi demarat un proiect
amplu, responsabil, de valorizare a fostelor perimetre de exploatare a agregatelor minerale, ce va putea deveni un reper
Aplicarea unor scheme de restaurare atât din punct de vedere al valorii ecologice, cât şi din punct de vedere al relevanţei socio-economice, creând premisele
1.18 ecologică a perimetrelor și ecosistemelor unei dezvoltări alternative cu implicarea comunităţii locale.
afectate de foste excavații în terasă.
Prin abordarea restaurării ecologice vor fi aplicate scheme si masuri de diminuarea impactului asupra factorilor de mediu
fiind aplicate proiecte de realizare a unor heleştee piscicole în fostele excavații rezultate în urma exploatării resurselor
minerale de tipul nisipurilor şi pietrişurilor din terase. Acest tip de proiect va duce la o creştere semnificativă a
productivităţii biologice şi ecologice a perimetrelor, la o impulsionare a potenţialului socio-economic regional prin
promovarea unor practici alternative (acvacultură, turism, etc.), la îmbunătăţirea funcţională a factorilor de mediu şi o
revitalizare a peisajului.
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Rezultate așteptate: Refacerea ecosistemelor degradate prin excavații în terase pe o suprafață de cca. 30 ha.
Creșterea diversității biologice și menținerea stării de conservare a speciilor de interes conservativ.
Buget estimat: 80.000 euro
Descriere: Asigurarea succesului reproductiv al speciilor de pești depinde într-o mare măsură de procesele naturale
abiotice (fără catastrofe), în acest sens este necesară identificarea zonelor predilecte de reproducere pe fiecare curs de
apă ca urmare a modificărilor impuse de dinamica albiei. În acest sens se vor elabora anual studii de specialitate de către
entități abilitate în acest scop pentru actualizarea periodică a hărților de distribuție spațială a zonelor de reproducere și
depunere a pontei de către speciile de pești de interes comunitar din sit (Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio kessleri,
Asigurarea succesului reproductiv al speciilor Gobio albipinnatus, Gymnocephalus schraetzer, Misgurnus fosilis, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus,
de pești Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio Sabanejewia aurata, Zingel streber ,Zingel zingel) se va face în scopul instituirii unei zone tampon în amonte de minim
kessleri, Gobio albipinnatus, Gymnocephalus 300m, iar în aval de minimum 100m.
schraetzer, Misgurnus fosilis, Pelecus
În zonele tampon delimitate prin studii și evidențiate ca atare în hărți de distribuție spațială, se interzic intervențiile în
cultratus,
Rhodeus
sericeus
amarus,
albiile minore ale cursurilor de apă de suprafață, tăierea vegetației ripariene și orice altă activitate antropică care poate
Sabanejewia aurata, Zingel streber ,Zingel
1.19 zingel prin identificarea periodică a zonelor cauza degradarea siturilor în perioada de reproducere a peștilor.
predilecte de reproducere pe fiecare curs de Rezultate așteptate: Asigurarea unui spor natural pozitiv al populatiilor speciilor de pesti de interes comunitar care fac
apă ca urmare a modificarilor impuse de obiectul conservarii la nivelul ariei protejate;
dinamica albiei şi delimitarea acestora în
scopul unei protecţii stricte.
Studii periodice privind zonele cheie pentru reproducerea peștilor.
Hărți actualizate privind distribuția și localizarea spațială a zonelor cheie pentru reproducerea peștilor.
Buget estimat: 15.000 euro/an

Descriere: Având în vedere distribuția limitată numai la unele sectoare de râu a speciilor de pești de interes conservativ,
Implementarea unor acţiuni de recolonizare cu este necesară refacerea structurii și dinamicii unor populații de pești. Acest aspect se va realiza și prin acțiuni concrete
1.20
puiet extras din amenajări piscicole sau ferme de repopulare a sectoarelor de cursuri de apa unde sunt îndeplinite condiții de habitat. În condiții controlate și în
conformitatea cu reglementările legale specifice se va asigura achiziționarea periodică a unui număr suficient de
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de creștere, a sectoarelor unde sunt întrunite exemplare din speciile de pești de interes comunitar (de exemplu puiet de Aspius aspius). Puietul va fi eliberat în
condiţiile de habitat ale speciilor.
sectoarele de cursuri de apă unde sunt îndeplinite condițiilor de habitat.
Rezultate așteptate: Menținerea viabilității populațiilor de pești de interes comunitar.
Buget estimat: 12.500 euro/an
Descriere: Fragmentarea ecositemelor acvatice și întreruperea conectivității între zonele importante pentru speciile de
pești poate genera o pertubare profundă a stării de conservare. Se va asigura supravegherea și monitorizarea permanentă
a tuturor corpurilor de apă în scopul prevenirii apariției unor zone de discontinuitate.
În zonele cu discontinuități temporare ( baraje improvizate pentru irigații, șanțuri de deviere, paturi de înaintare pentru
exploatări de agregate minerale se vor solicita imediat intervenții ale instituțiilor abilitate în scopul înlăturării
obstacolelor.
Refacerea continuităţii dintre sectoarele de râu
În anul 3 se va demara un studiu privind soluțiile tehnice necesare realizării de scări de peşte sau canale by-pass în zonele
1.21 sau afluenţii importanţi ai acestora acolo unde
au apărut barări sau zone de discontinuitate, în care se evidențiază deja o discontinuitate permanentă (cele trei amenajări hidroenergetice). Pe baza acestui studiu se
prin realizarea de scări de peşte, canale by- vor identifica și propune finanțatorilor proiecte concrete de reconectare a sectoarelor de râu.
pass
Rezultate așteptate: Reducerea discontinuității între sectoarele de râu.
Studiu privind soluțiile tehnice necesare realizării de scări de peşte sau canale by-pass în zonele în care se evidențiază
deja o discontinuitate permanentă.
Minim o cerere de finanțare depusă pentru implementarea măsurilor tehnice.
Buget estimat: 15.000 euro în anul 3
Descriere: Pescuitul cu plase monofilament reprezintă una din principalele cauze de mortalitate în rândul speciilor de
Mentinerea stării de conservarea a speciilor de pești de interes conservativ. Deși folosirea acestor plase este interzisă, ele sunt larg utiizate în sit, motiv pentru care este
pești prin reducerea mortalității cauzate de necesară efectuare de patrule pentru depistarea și aplicarea prevederilor legale împotriva celor care le utilizează.
1.22 braconaj piscicol.
Rezultate așteptate: Reducerea mortalității în rândul speciilor criteriu datorită plaselor monofilament prin
implementarea unui sistem de patrulare în sit.
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Buget: 4.000 euro
Descriere: Zonele de liniște definite in cadrul Legii Vânătorii și protecției fondului cinegetic reprezintă un instrument
de managent al faunei important din perspectiva obiectivelor de conservare (art. 1, lit. af și art. 20 alin. 3, din Legea
407/2006). Pentru diminuarea presiunii, este necesară stabilirea, cartarea în sistem GIS și delimitarea zonelor de liniște
care se va realiza în parteneriat de către gestionarii fondurilor cinegetice, custodele sitului, autoritatea responsabilă de
mediu și autoritarea responsabilă penru vânătoare, astfel încât ariile naturale protejate să poată asigura liniștea în
perioadele de cuibărit, pasaj sau iernat, devenind astfel contribuitor la diversitatea genetică a speciilor de vânat. Odată
stabilite pe fiecare fond cinegetic suprapus ariilor naturale protejate limitele zonelor de liniște, se va stabili și asuma de
Implementarea legislației privind protecția
comun acord un regulament de gestiune comună a acestora.
fondului cinegetic prin cartarea și delimitarea
1.23
zonelor de liniște
Rezultate așteptate: Zone de liniște a vânatului desemnate.
Stabilirea în mod participativ a regulamentului de gestiune a zonelor de linite.
Creșterea numărului de indivizi din speciile de păsări prezente în zonele de liniște in perioadele de cuibărit, pasaj sau
iernat.
Buget estimat: 40.000 euro, montare panouri informative pe ambele maluri ale Siretului, realizare cartare GIS.
Descriere: ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior a fost desemnată și pentru menținerea unui statut de conservare
favorabil a unor specii de păsări a căror vânătoare este permisă. Vânătoarea aplicată fundamentat științific și pe principiul
continuității fiind considerată activitate tradițională.
Elaborarea fundamentată științific a unor
1.24 metodologii de stabilire a cotelor pentru
speciile de păsări a căror vânătoare este
permisă

Informațiile colectate în perioada de realizare a studiului arată că între estimăriile de populației și cotele de vânătoare
aprobate, există anumite necorelații care ar putea genera pe termen scurt dezechilibre între speciile prezente în ariile
naturale protejate. În aceste sens, este necesară stabilirea unei metodologii de propunere a cotelor de vânătoare pentru
speciile de păsări bazate pe informațiile obținute în activitățiile de monitorizare ce se vor continua plecând de la valori
de referință obținute în studiile de specialitate ce au fundamentat prezentul plan de management.
Metodologiile de stabilire a cotelor vor fi realizate pe considerente științifice, ținînd cont de biologia și ecologia speciilor,
prevederile legislative, obiectivele de ordin ecologic, social și economic în zona Siretului. Metodologiile se vor aplica
anual, fundamentat pe date privind populațiile de păsări obținute din activități de monitorizare, custodele urmând a
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transmite gestionarilor și autorității responsabile de vântăroare respectiv autorității de mediu, recomandări privind nivelul
maxim al cotelor pentru speciile de păsări din Lunca Siretului Inferior.
Rezultate așteptate: Planificarea dinamică a cotelor de vânătoare în funcție de mărimea populațiilor de păsări,
menținerea unui echilibru între specii.
Creșterea populațiilor de păsări a căror vânătoare este interzisă sau a căror populație nu este suficient de mare pentru
pentru a permite acțiuni de vânătoare/recoltare.
Buget: 20.000 consultanță de specialitate pentru realizare metodologii
Descriere: Multe dintre speciile de interes cinegetic sunt asemănătoare cu altele, protejate. De asemenea, riscul de
confuzie în teren este în anumite condiții foarte mare. Pentru a elimina riscul împușcării accidentale a unor exemplare
din specii protejate, se vor organiza o serie de cursuri de instruire a vânătorilor în scopul identificării corecte în teren a
speciilor protejate. De asemenea va fi elaborat un ghid de identificare a speciilor de pasări pentru vânători ce va fi
distribuit gratuit vânătorilor din arie.
1.25

Instruirea vânătorilor în scopul identificării Rezultate așteptate:
speciilor protejate
Reducerea riscului de împușcare accidentala a exemplarelor de specii protejate.
Cunoștințele de identificare a speciilor îmbunătățite
Buget estimat: Buget : 3000 euro realizare ghid
500 euro: 5 întâlniri anuale pentru instruirea vânătorilor

Realizarea unor vizuine artificiale pentru
1.26 specia vidră pe malurile unde vegetația
ripariană lipsește sau unde nu există
posibilitatea amenajării de vizuine pe baza
unei alte structuri.

Descriere: Anumite sectoare de râu prezntă o disponibilitate redusă de zone/structuri naturale pentru instalarea vizuinilor
de către specia Lutra lutra, motiv pentru care este necesară construirea unor adăposturi artificiale. Vizuinele de vidră
artificiale vor fi construite utilizând trunchiuri de copaci, așezați pe mal astfel încât vor forma galerii aceștia vor fi
acoperiți cu vegetație, crengi și pământ, vizuina va prezenta două căi de acces, una aeriană și una subacvatică.
Rezultate așteptate: Creșterea suprafețelor cu favorabilitate prin instalarea a 10 vizuini pentru speciei Lutra lutra.
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Buget estimat: 5.000 euro
Descriere: Măsurile de conservare necesare presupun o adaptare a managementului forestier în direcția menținerii
exemplarelor bătrâne și foarte bătrâne de cvercinee la densități cât mai mari. O astfel de abordare vine să satisfacă
exigențele ecologice ale unui număr mult mai mare de specii, conducând la o creștere considerabilă a indicilor de
biodiversitate și la o stabilitate mai înaltă a echilibrelor naturale.
Prin friabilitatea condiţiilor de mediu asociate cerinţelor speciei, gestiunea localităţilor trebuie să se realizeze cu o mare
atenţie, orice modificare chiar şi sumară, putând conduce la o pierdere drastică a relevanţei şi capacităţii de suport a
habitatelor pentru acestor specii.
Identificarea la nivelul arboretelor a exemplarelor seculare de cvercinee și trecerea în regim de conservare specială a
exemplarelor de cvercinee ce depășesc 120 de ani precum și interzicerea tăierii arborilor ce depășesc 250 de ani, indiferent
de specie.

Demararea unui program experimental de
Păstrarea ramurilor groase, uscate și a arborilor uscați pe picior la o densitate de minim 1 exemplar pe hectar.
protecţie, adaptat condiţiilor staţionale
pentru îmbunătățirea statutului de
Menținerea de lemn mort de mari dimensiuni (cioate, trunchiuri sau ramuri semi-îngropate) la o densitate de minim 5
1.27 conservare al speciilor de nevertebrate
buc/ha.
printr-un management adecvat
Identificarea la nivelul arboretelor de cvercinee a unor arbori ce se pot preta la măsuri directe de favorizare a instalării
acestei specii. La nivelul ramurilor groase se va interveni prin cojirea acestora pe o lățime de 20-30 cm, la o distanță de
aproximativ 60-80 cm față de trunchi, sau cojirea a 20-30 cm a unor ramuri seculare, cu diametrul de cel puțin 30 cm, în
scopul creării de nișe ecologice pentru Cerambyx cerdo.
Ca măsură alternativă, în cazul zonelor cu exemplare de cvercinee tinere sau unde acestea lipsesc, se pot monta ramuri
groase, sau trunchiuri de minim 30 cm în diametru, la înălțime în diferiți arbori. Se va urmări ca sistemele de ancoraj să
nu vătămeze arborii.

Se vor delimita zone de favorabilitate cu ajutorul unor palisade/garduri pentru a limita acccesul speciilor
ierbivore, în scopul stabilirii gradului de stabilitate al habitatelor. Se vor întreprinde măsuri active de
creere/menținere a condiţiilor de favorabilitate controlul activităților cu potențial degradant, în special a
pășunatului.
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Experimental se va stabili pentru fiecare facies de vegetaţie, capacitatea de suport.
Rezultate așteptate: Îmbunătățirea caracteristicilor de habitat pentru speciile de nevertebrate prin creșterea treptată a
suprafeței de habitat favorabil la nivelul ariei naturale protejate.
Buget estimat: 4000 euro

Marcarea liniilor electrice suspendate și
amplasarea de dispozitive izolatoare sau
1.28 avertizoare și de prevenire a
electrocutării păsărilor pe stâlpii cu
design deficitar.

Descriere: Lipsa marcajelor avertizoare și existența unor stâlpi cu design deficitar, provoacă moartea prin electrocutare
sau coliziune în rândul păsărilor de interes conservativ, în special a păsărilor cu avengură mare a aripilor. Având în vedere
suprapunerea ariei naturale protejate cu un culoar de migrație important, este necesară amplasarea unor dispozitive
avertizoare pentru limitarea accidentelor.
Se vor amplasa dispozitive avertizoare din 25 în 25 de metri pe toată lungimea firelor suspendate și dispozitive de izolare
sau de prevenire a utilizării pentru odihnă a stâlpilor care pot provoca moartea prin electrocutare.
Rezultate așteptate: Reducerea cazurilor de moarte prin coliziune sau electrocutare.
Buget estimativ: 15.000 euro
Descriere: având în vedere managementul forestier defectuos care a dus la degradarea stării de conservare a habitatelor
forestiere, măsurile de gospodărire ale pădurilor cu funcții de protecție categoria funcțională TI, vor viza următoarele:

Integrarea propunerilor de măsuri de
gospodărire pentru habitatele forestiere
1.29 de interes comunitar 91AA*, 91F0, 91I0*
în amenajamentele silvice și în practica
silvică

- Lucrări de ajutorare a regenerării naturale și îngrijirea semințișului trebuie să promoveze speciilor caracteristice tipului
natural fundamental (stejar, gorun, stejar pufos, ulm, frasin):
• mobilizarea manuală a solului sub stejarii seminceri în cazul unui strat ierbos bine dezvoltat
• plantații/semănări directe în cazul fructificațiilor rare (cu sol mobilizat pe 30-40% din suprafața ce se urmărește a fi
însămânțat)
• descopleșiri pentru protejarea semințișului (în primii 2-3 ani de la instalare, semințiș de 40-50 cm, de câte două ori
anual, în mai și septembrie-octombrie)
• extragerea lăstarilor și drajonilor care ameninți semințișul
Măsurile de gospodărire ale pădurilor cu funcții de producție și protecție categoria funcțională TV-TVI, vor viza
următoarele
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Degajări și depresaje se vor executa numai în cazul regenerării cu specii de cvercinee excesiv de dese, promovând
fenotipurile valoroase și exemplarele regenerate din sămânță, ținând cont de proporționarea amestecului asemănător
tipului fundamental de pădure.
• lucrări concentrate în jurul speciilor principale (retezarea de jos/frângerea vârfului speciilor nedorite pentru a obține
o înălțime cu 40-50% mai redusă decât înălțimea cvercinelor)
• lucrări executate în perioada august-septembrie, cu o periodicitate care nu depășește 2-3 ani
Curățirile vor urma eliminarea fenotipurilor inferioare, fără a reduce consistența arboretului sub 0,75.
• periodicitatea lucrărilor de curățiri de 4-5 ani (păduri amestecate și de productivitate mijlocie și superioară),
respectiv 6-7 ani (păduri de productivitate inferioară)
• evitarea executării curățirilor imediat după intrarea în vegetație și la sfârșitul sezonului de vegetație
Rărituri se vor executa doar în porțiunile de arboret bine încheiate și doar în jurul arborilor de viitor exploatabili
însemnați, fără a reduce consistența sub 0,75.
• promovarea fenotipurilor valoroase și proporționarea optimă, asemănătoare tipului fundamental de pădure
• periodicitate de 7-8 ani (arborete tinere), respectiv 12 ani (arborete mature și de productivitate inferioară)
În ultima pătrime a ciclului de viață, până la începutul tăierilor de producție principală se vor executa numai tăieri
de igienă și se vor menține minim 5 exemplare de arbori uscați/ha.
Tăierile de regenerare vor fi tăieri progresive.
• perioadă de regenerare de minim 30 de ani, cu 3-4 tăieri
• tăierile preparatorii vor fi executate numai dacă nu s-a realizat deja favorizarea arborilor semniceri, și dacă indicele
de densitate este egal sau mai mare decât 0,9 (executate cu 5-15 ani înaintea tăierilor de regenerare, nu se va elimina
subarboretul, consistența nu se va reduce sub 0,7-0,8)
• ochiuri de 1-1,2(-2) înălțimi de arbori (consistența ochiurilor se reduce la 0,4-0,5, dacă există semințiș instalat,
arborii și subarboretul poate fi extras integral, cu excepția speciilor rare), executate în anii cu fructificație abundentă,
iarna pe zăpadă
• dacă există porțiuni de arboret în care speciile secundare au pondere importantă, acestea vor fi extrase preferențial
• tăierile de lărgire a ochiurilor se vor executa spre marginea fertilă, și numai dacă speciile edificatoare s-au regenerat
într-o proporție asemănătoare tipului natural fundamental
• tăierile de racordare vor fi executate iarna pe zăpadă, numai dacă semințișul speciilor edificatoare s-a instalat pe cel
puțin pe 70% a suprafeței.
Rezultate așteptate: Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare, după caz a pădurilor identificate ca habitate
91AA*, 91F0, 91I0*
Buget estimat: 1119

Descriere: Pentru îmbunătățirea stării de conservare și asigurarea unui management eficient al acestui tip de habitat
prioritar, este necesară schimbarea regimului tuturor arboretelor ce se constituie ca habitat 91E0* de la crâng la codru și
includerea celor din afara rezervațiilor naturale din tipul funcțional TV-VI în tipul funcțional TII.

Integrarea propunerilor de măsuri de
gospodărire pentru habitatul forestier de
1.30
interes comunitar 91E0* în
amenajamentele silvice și în practica
silvică

Integrarea propunerilor de măsuri de
gospodărire pentru habitatul forestier de
1.31 interes comunitar 92A0 în
amenajamentele silvice și în practica
silvică

În arboretele ce urmează a fi parcurse cu tăieri de conservare se vor realiza lucrări de ajutorare a regenerării naturale ce
trebuie să promoveze speciilor caracteristice tipului natural fundamental (anin negru, frasin, salcie):
• mobilizarea manual a solului în cazul unui strat ierbos bine dezvoltat
• plantații/semănări directe în cazul fructificațiilor rare (cu sol mobilizat pe 30-40% din suprafața ce se urmărește a fi
însămânțat)
Rezultate așteptate: Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare, după caz a pădurilor identificate ca habitat 91E0*
• descopleșiri pentru protejarea semințișului (în primii 2-3 ani de la instalare, semințiș de 40-50 cm, de câte două ori
anual, în mai și septembrie-octombrie)
• extragerea lăstarilor și drajonilor care amenință semințișul
Buget estimat: –
Descriere: Pentru arboretele incluse in tipul funcțional TV și TVI, în reglementarea procesului de producție se va urmării
promovarea speciilor de plopi autohtone. În cazul suprafețelor cu habitat 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba,
pentru specia Populus alba se va urmări aplicarea tratamentului crângului simplu cu regenerare vegetativă la vârste de
30—40 ani, având în vedere capacitatea mare a acestei specii de a drajona. Pentru plopul negru se recomandă exploatarea
la 30-40 de ani, fără a aplica însă tratament de tăieri rase, iar în zonele cu Salix alba este recomandat ca gospodărirea să
aibă ca țel obținerea de lemn gros, adoptând cicluri mai lungi de producție.
Se vor identifica de către custode și gestionarii de păduri suprafețe cu arborete/populații valoroase cu capacitate mare de
diseminare, dispersate pe toată suprafața ariei naturale protejate, care se vor constitui în resurse genetice și/sau de semințe.
Acestea vor fi desemnate ca arborete resursă genetică și trecute in tipul funcțional TII.
Considerând principiul continuității, planificarea exploatării resurselor la nivel de unitate de producție prin
amenajamentul silvic va trebui să asigure un minim de 20% arborete bătrâne (cu vârste mai mari de 30 ani).
Rezultat așteptate: Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare, după caz, a pădurilor identificate ca habitat 92A0
Buget estimat: 1120

Descriere: Lucrăriile silvice realizate fie cu scop experimental fie cu scopul ameliorării condițiilor edafice, au condus la
promovarea unor soluții tehnice ce au generat pe termen mediu creșterea suprafețelor de pădure acoperite cu specii
alohtone, nepotrivite tipului de stațiune și tipului natural de pădure. Astfel pentru arboretele dominate de speciile salcâm,
cenușer, oțetar, sălcioară, plopi hibrizi, aflate la vârsta exploatabilității vor fi planificate în amenajamentele silvice
compoziții de regenerare cu specii autohtone (ex. stejari, plop negru, plop alb, ulm, frasin, tei etc.) în vederea reconversiei
pădurii către tipului natural fundamental de pădure. Prevederiile amenajamentelor silvice se vor implementa prin acțiuni
de promovare a regenerării naturale și a semințișului, promovarea în pepinierele silvice a creșterii puieților din specii
autohtone.

Înlocuirea arboretelor cu funcție de
producție parțial sau total derivate, ajunse
1.32 la vârsta exploatabilității cu arborete
corespunzătoare tipului natural
Se vor promova proiecte de finanțare externă de preferință fonduri nerambursabile pentru promovarea acestor lucrări.
fundamental de pădure

Rezultate așteptate: Îmbunătățirea stării de conservare, după caz a pădurilor identificate ca habitate 91AA*, 91F0,
91I0*, 91E0*, 91AA prin creșterea suprafeței ocupate cu arborete tinere conforme cu habitatele de interes comunitar
Buget – neplanificat. Urmează a fi realizat un studiu de fezabilitate in acest sens. Până la finalizarea studiului, activitățiile
se vor baza pe resursele existente în cadrul administratiilor silvice.

Reconstrucția ecologică a ecosistemelor
forestiere prin aplicarea de măsuri
complexe de refacere a biotopului și
1.33 biocenozei caracteristice habitatelor
prioritare de interes comunitar din cadrul
ariilor naturale protejate

Descriere: Lucrări de refacere a terenurilor degradate (înmlăștinare, desertificare, alunecări de teren, nisipuri miscătoare
etc.) au presupus implementarea în urmă cu 50-60 de ani a unor soluții tehnice a căror finalitate nu a fost cea așteptată.
Zone de interes conservativ, localizate în zone cheie (brațe moarte ale Siretului, lacuri eutorfizate etc.) incluse în ariile
naturale protejate din Lunca Siretului Inferior, necesită reconstrucție ecologică prin lucrări ample de refacere a
ecosistemelor. Lucrăriile constau în refacerea după caz a regimului hidric al solului prin deschiderea unor canale/drenuri
sau blocarea altora, înlocuirea arboretelor existente cu arborete compuse din specii autohtone (plop negru, plop alb, salcie,
sau dupa caz stejar, anin, frasin). Lucrăriile se vor implementa fundamentat pe proiecte tehnice conforme cu obiectivul
asumat de refacere a habitatelor prioritare. Prioritate la demararea lucrărilor vor avea arboretele din rezervația naturală
Pădurea Merișor Cotul Zatuanului.
Rezultate așteptate: Creșterea suprafețelor ocupate cu habitatele 91AA*, 91I0*, 91E0* și 91F0
Buget estimat – 500.000 euro
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Descriere: În arboretele naturale de pe malul Siretului, a zonelor umede conexe, tributarilor sau oricăror alte canale,
lacuri și bălți neincluse în rezervațiile naturale se vor stabilii prin amenajament silvic unități amenajistice cu funcție de
protecție a malurilor ce vor fi încadrate tipul funcțional TI sau TII după caz cu scopul de a oferi protecție împotriva
degradării malurilor, zonă de refugiu pentru păsări, menținerea unor ghabitate favorabile nevertebratelor, amfibienilor,
reptilelor și mamiferelor mici.
Unitățiile amenajistice astfel constituite vor forma o bandă in lungul luciului de apă cu o lățime de minim 30 de metri.
Menținerea vegetației ripariene în lungul malurilor apelor de suprafață pe o distanta de 30 metri de la mal este deosebit
de importantă pentru:

Păstrarea unei benzi de protecție cu
vegetație lemnoasă cu o lățime de minim
30 de metri desfășurată în lungul
malurilor râului Siret, a zonelor umede
1.34 conexe, tributarilor sau oricăror alte
canale, lacuri și bălți

-

protecția zonelor de cuibărit pentru speciile de stârci și egrete;
protecția zonelor cu vizuini de vidră;
protecția zonelor de depunere a icrelor de către speciile de pești;
protecția zonelor favorabile amfibienilor.

În acest scop este necesară reglementarea activităților de exploatare a arborilor și arbuștilor în lungul malurilor râurilor
și lacurilor pe o distanță de 30 de metri de la mal. În primul an se va carta întreaga suprafață a ariei protejate și va fi
elaborată o hartă cu vegetația ripariană din lungul malurilor fiind aratată zona în care se aplică limitarea de exploatare a
vegetației. Harta va fi înaintată tuturor factorilor interesați.
Această prevedere va fi inclusă si în Regulamentul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.
Rezultate așteptate: Creșterea indicilor de biodiversitate în lungul luciului de apă.
Protectia zonelor de cuibărit pentru speciile de stârci și egrete;
Protectia zonelor cu vizuini de vidra;
Protectia zonelor de depunere a icrelor de catre speciile de pesti;
Protectia zonelor favorabile amfibienilor.
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Buget – neplanificat. Urmează a fi realizat un studiu de fezabilitate in acest sens. Până la finalizarea studiului, activitățiile
se vor baza pe resursele existente in cadrula administratiilor silvice

Mentinerea trunchiurilor mari de copaci
si prevenirea extragerii trunchiurilor si
1.35 rădăcinilor arborilor din albia minora a
raurilor

Demararea activităților de înlocuire a
arboretelor de salcâm de la Hanul
1.36 Conachi cu arborete ce se constituie in
tipul fundamental de pădure 8511
corespunzător habitatului prioritar 91I0*

Descriere: Se reduc suporturile acvatice pentru fixarea vegetatiei, se reduce resursa trofica, se reduce complexitatea
habitatelor acvatice, scade numarul adaposturilor naturale si refugiilor pentru pesti si disponibilitatea acestora, se
modifica caracteristicile scurgerii apei la nivel de microhabitat
Rezultate așteptate: limitarea extragerilor voluntare
Buget estimativ: Descriere: Stabilizarea dunelor de nisip în zona Hanul Conachi prin plantarea de salcâm a reprezentat la momentul
realizării ei un proces experimental în gopodărirea pădurilor, care a avut efecte însă a dus al alterarea aproape completă
a habitatelor naturale. Prezența în zonă a arboretelor cu stejar indică clar posibilitatea utilizării speciilor de stejar
brumăriu, stejar pufos și a aspeciilor asociate ulm, tei, frasin pufos, sălcioară etc. pentru refacerea habitatului 91I0*. În
acest sens lucrări ample de elimineare treptată a salcâmului și plantarea de specii caracteristice habitatului țintă vor fi
planificate și demarate.
Rezultate așteptate: Refacerea treptată a habitatului 91I0*
Buget estimat: 50.000 euro
Descriere: Plantaţiile de salcâm în scopul stabilizării dunelor duc la degradarea habitatului prioritar 6120 * Pajisti xerice
pe substrat calcaros - Hanul-Conachi.

Conservarea durabilă a habitatului
6120*-Pajiști xerice pe substart calcaros
1.37 prin menţinerea şi refacerea vegetaţiei
specifice.

Pentru menținerea stării naturale, fără nici un fel de intervenţii antropice, și mai ales refacerea habitatului, este necesară
extragerea arborilor invazivi din zona dunelor de nisip şi crearea unor puncte noi cu regenerări naturale.
Rezultate așteptate: Diminuarea până la eliminarea completă a prezenţei speciilor arboricole invazive din dunele de
nisip, refacerea zonelor afectate de prezenţa acestora, şi apariţia unor noi puncte cu regenerări naturale ale vegetaţiei
caracteristice habitatului prioritar.
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Buget estimat: 10.000 euro
Descriere: Existenţa habitatelor şi a speciilor de interes comunitar este dependentă de caliatea factorilor de mediu.Pentru
îmbunătăţirea calităţii acestora şi a valorilor naturale din Lunca Siretului Inferior, este necesară realizarea unui set de
analize ce implică colectarea unor probe, transportul şi depozitarea lor în condiţii optime. Achiziţionarea şi dotarea
laboratorului mobil în acest scop este esenţială.

Achiziţionarea şi dotarea unui laborator
1.38 mobil pentru analiza probelor de sol şi

apă din habitatele de interes conservativ

Rezultate așteptate: Analize ale factorilor de mediu
Creşterea condiţiilor favorabile dezvoltării habitatelor de interes comunitar şi prezenţa crescută a speciilor dependente
de calitatea habitatelor.
Buget estimat: 25.000 euro
Descriere: Prin această măsură, S.G.A. Vrancea/Galati/Braila vor asigura implementarea cerințelor Directivei Cadru
Ape transpusă în legislația națională prin Legea nr. 310/2004 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.
107/1996, respectiv legislației naționale în vigoare referitoare la calitatea apei. Rezultatele activităților de monitorizare a

Implementarea măsurilor legate de
1.39 menținerea calității apelor

calității apei vor fi furnizate custodelui.
Rezultate așteptate: Menținerea optimă a stării de conservare a habitatelor respectiv a sistemelor suport pentru speciile
de interes conservativ
Buget estimat: -

Mentinerea unei zone tampon cu latimea
1.40 de 10-30 metri in zonele cultivate agricol
/ legumicol

Descriere: Reduce impactul activitatilor antropice asupra organismelor acvatice, limiteaza scurgerea apelor de siroire in
rauri, asigura dezvoltarea unor organisme terestre care fac parte din dieta pestilor, reduce aportul de substante (N, P)
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chimice din agricultura in apele raurilor, mentine conectivitatea hidrologica intre rau si zonele limitrofe asigurand si
calitatea apei freatice
Rezultate așteptate: limitarea cultivării terenurilor până in marginea malurilor
Buget estimativ: -

Prevenirea depozitării
1.41 deșeurilor/materialelor în albiile
minore/majore ale râurilor

Descriere: Pe langă aspectul inestetic al albiilor râurilor, unele dintre deșeuri pot conține substanțe toxice sau reprezintă
ele însele substanțele toxice pentru organismele acvatice. O altă presiune identificată la nivelul ariei naturale protejate
este existența unor depozite de agregate minerale. Aceste amplasamente sunt în extindere la nivelul sitului, degradând
habitatele de interes conservativ. Pentru diminuarea acestot depozitări ilegale se vor realiza patrulări pe suprafața ariei
naturale protejate.
Rezultate așteptate: Îmbunătățirea calității apei necesară menținerii unui statut de conservare favorabil speciilor și
habitatelor de interes conservativ.
Buget estimat: 3000 euro

OBIECTIV GENERAL 2 - Dezvoltarea fundamentată științific a cunoștiințelor existente privind speciile și habitatele în ariile natural protejate prin

implementarea unui sistem de monitoring
Nr.

2.1

Activitate/măsură specifică

Descriere

Descriere: Monitorizarea tendințelor populaționale ale speciilor criteriu precum și a habitatelor acestora, este esențială
Implementarea planurilor de monitorizare
pentru stabilirea gradului de succes al activităților desfășurate, dar și a direcțiilor de urmat pe viitor pentru asigurarea
pentru speciile de păsări de interes conservativ
unui management eficient.
pe toată durata planului de management.
Rezultate așteptate: Planuri de monitorizare implementate, rapoarte anuale de activitate, tendințe pe termen scurt
evidențiate la sfârșitul perioadei pe monitorizare de 5 ani.
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Buget estimat: 100.000 euro

2.2

Descriere: Monitorizarea tendințelor populaționale ale speciilor criteriu precum și a habitatelor acestora, trebuie să
urmărească aspecte legate de evaluarea calitativă și cantitativă, atributele populaționale, evaluarea stării de conservare,
Implementarea planurilor de monitorizare tendințe pe termen mediu și lung și actualizarea datelor privind distribuția populațiilor.
pentru speciile de nevertebrate de interes
Rezultate așteptate: Planuri de monitorizare implementate și informații populaționale relevante în contextul ilustrării
conservativ pe toată durata planului de
tendințelor pe termen mediu și lung și planificarea strategiilor de conservare și management pentru aceste grupuri
management.
taxonomice.
Buget estimat: 30.000 euro
Descriere: Monitorizarea populațiilor speciilor de reptile și amfibieni pentru obținerea de informații privind distribuția,
abundența și necesitățile de habitat ale speciilor criteriu.

2.3

Implementarea planurilor de monitorizare
pentru speciile de reptile și amfibieni de Rezultate așteptate: Planuri de monitorizare implementate și informații populaționale relevante în contextul ilustrării
interes conservativ pe toată durata planului de tendințelor pe termen mediu și lung și planificarea strategiilor de conservare și management pentru aceste grupuri
management.
taxonomice.
Buget: 30.000 euro
Descriere: Monitorizarea populațiilor speciilor de pești pentru obținerea de informații privind distribuția, abundența,
necesitățile de habitat ale speciilor criteriu, precum și influența factorilor de mediu asupra acestora.

2.4

Implementarea planurilor de monitorizare
pentru speciile de pești de interes conservativ Rezultate așteptate: Planuri de monitorizare implementate și informații populaționale relevante în contextul ilustrării
pe toată durata planului de management.
tendințelor pe termen mediu și lung și planificarea strategiilor de conservare și management pentru pești.
Buget: 50.000 euro

2.5

Descriere: Monitorizarea populațiilor speciilor de mamifere pentru obținerea de informații privind distribuția,
Implementarea planurilor de monitorizare abundența, necesitățile de habitat ale speciilor criteriu, precum și influența factorilor de mediu asupra acestora.
pentru speciile de mamifere de interes
Rezultate așteptate: Planuri de monitorizare implementate, tendințe și informații populaționale ilustrate la sfârșitul
conservativ pe toată durata planului de
perioadei planului de management.
management.
Buget estimat: 30.000 euro
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Descriere: Monitorizarea habitatelor naturale martor facilitează urmărirea unui ansamblu de indicatori pe baza cărora
se pun în practică măsurile de management al biodiversităţii orientat cu precădere spre identificarea stărilor de evoluţie
a habitatelor supuse acţiunilor directe şi indirecte de reconstrucţie/reabilitare ecologică.

2.6

Implementarea planurilor de monitorizare
pentru habitatele de interes conservativ pe Rezultate așteptate: Un studiu de detaliu asupra habitatelor de interes conservativ și a comunităţilor asociate acestora,
toată durata planului de management.
astfel încât să se faciliteze şi să se fundamenteze etapele de management viitor îndreptate spre susţinerea unor indici
înalţi ai biodiversităţii, pe baza speciilor bioindicatoare şi a celor cheie pentru lanţurile trofice.
Buget estimat: 400.000 euro
Descriere: Monitorizarea activităților antropice este esențială pentru stabilirea gradului de succes al activităților
desfășurate dar și a direcțiilor de urmat pe viitor pentru asigurarea unui management eficient.

2.7

Monitorizarea activităților antropice în sit și a
Rezultate așteptate: Plan de monitorizare eleborat și implementat, Rapoarte anuale de activitate, raport final cu
impactului acestora asupra elementelor de
evaluarea impactului activităților antropice asupra obiectivelor de interes conservativ la sfârșitul perioadei pe
interes conservativ
monitorizare de 5 ani.
Buget estimat: 5000 euro

OBIECTIV GENERAL 3 -

Consolidarea activitățiilor de administrare a ariilor naturale protejate și in susținerea unui management sustenabil pe

termen lung
Nr.

3.1

Activitate/măsură specifică

Descriere

Asigurarea administrarii ariei naturale
protejate ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior și a ariilor naturale protejate
suprapuse

Descriere: ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este administrata în custodie de catre Asociația pentru
Conservarea Diversității Biologice. Custodele va asigura administrarea ariei protejate urmarind implementarea
prevederilor planului de management si a regulamentului aprobate in conformitate cu prevederile legale in
vigoare si in colaborare cu institutiile publice si alte categorii de factori interesati. Managementul permanent
al ariei naturale protejate ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și a ariilor naturale protejate suprapuse
presupune implementarea urmatoarelor actiuni:
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-

asigurarea unui buget care să permită buna asministrare a ariei naturale protejate;
asigurarea monitorizării speciilor și habitatelor criteriu;
continuarea activităților de cartare a habitatelor și a speciilor de interes conservativ;
asigurarea instruirii persoanelor implicate în activitatea de custodie;
prezentarea către autoritatea responsabilă rapoarte anuale de actvitate;
desfășurarea unor acțiuni de conștientizare și informare a populației locale;
furnizarea de informații, sesizarea unor evenimente care pot aduce prejudicii, actualizarea bazelor de date
ale autorității responsabile;
emiterea de avize pentru solicitările primite.

Rezultate așteptate:
-

Implementarea permanenta a Planului de management si a regulamentului aprobate in conformitate cu
prevederile legale in vigoare pentru aria naturală protejată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile
naturale protejate suprapuse

Buget: -

Descriere: Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice în calitate de custode al ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior și ariilor naturale protejate suprapuse, va coordona toate activitățile de management sau conservare pe teritoriul
ariei naturale protejate si va asigura consultarea periodica tuturor factorilor interesati prin crearea unui grup de lucru.

3.2

Asigurarea unui management eficient şi
adaptabil al Ariei Protejate prin crearea şi
susţinerea unei structuri funcţionale de
management, pe durata de implementare a
planului de management.

Acțiuni necesare: Constituirea și funcționarea unui grup de lucru pentru evaluarea și desfășurarea activităților asociate
custodiei. Grupul de lucru va fi format din reprezentanti ai institutiilor cu atributii in domeniul protectiei mediului, al
unitatilor/institutiilor cu atributii in domeniul gestionarii resurselor naturale la nivel judetean/regional dar si din
reprezentanti ai autoritatilor locale, asociatiilor de proprietari si asociatiilor profesionale. Grupul de lucru va fi convocat
de catre custode in vederea consultarii membrilor cu privire la deciziile stategice care trebuiesc luate pentru asigurarea
unui management eficient al speciilor si habitatelor de interes conservativ. Organizarea intalnirilor va fi asigurata de
catre custode, fiecare intalnire fiind consemnata prin minuta oficiala.
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Rezultate așteptate:




Grup de lucru format din reprezentantii factorilor interesati;
Minim o intalnire anuala consemnata prin minuta;
Decizii stategice vor fi luate prin consultare cu factorii interesati;

Buget: 2000 ron/an

Descriere: Pentru asigurarea funcționalității și a unei expertize științifice și tehnice în concordanță cu obiectivele
convenției de custodie, custodele sitului este responsabil pentru asigurarea personalului necesar.
Acțiuni necesare:
1. Idenificarea de surse de finanțare, elaborarea de proiecte și managementul acestora pentru asigurarea resurselor
necesare pentru menținerea unei echipe minime de management al AP și pentru implementarea măsurilor de management
2. Asigurarea instruirii periodice a personalului implicat în administrarea ariei protejate

3.3

Asigurarea unui minim de personal calificat
pentru managementul ariei protejate și
asigurarea resurselor financiare și materiale
pentru AP și managementul eficient al
acestora pentru implementarea planului de
management .

3. Cooptarea și managementul eficient al voluntarilor pentru realizarea de activități specifice
4. întreținerea echipamentelor și materialelor aflate în dotare
5. Încheierea de contracte de parteneriat cu universități. ONG-ri și alte entități în vederea eficientizării asigurării
resurselor necesare pentru management și implementarea planului de management
6. identificarea temelor prioritare pentru cercetare și asigurarea resurselor necesare pentru efectuarea acestora în
colaborare cu instituții relevante
Rezultate așteptate:




minim 3 persoane cu contract permanent de muncă
minim 3 cursuri/schimburi de experiență pe an
cel puțin 20 voluntari cooptați
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Valoare reparații / întreținere
Cel puțin 3 parteneriate
Lista temelor identificate
Cel puțin o temă în curs de cercetare

Buget: -

Descriere: Asigurarea respectării măsurilor de management în AP prin analiza documentațiilor legate de planuri,
programe, proiecte și activități se va desfasura in conformitate cu prevederile planului de management si a
regulamentului, pe baza prevederilor legale in vigoare, printr-o colaborare eficienta si cu implicarea directa a institutiilor
publice si alor categorii de factori interesati.
Acțiuni necesare:
1. Emiterea de puncte de vedere în cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere al protecției mediului a
planurilor/proiectelor/activităților
3.4

Asigurarea respectării măsurilor de
management în AP prin analiza
documentațiilor legate de progarme, proiecte
și activități.

2. Clarificarea limitelor rezervațiilor naturale având în vedere inventarierile efectuate în teren și măsurile de management
pentru valorile din fiecare rezervație
3. Identificarea neconcordanțelor din legislația sectoarelor relevante și legislația de mediu și arii protejate și promovarea
de propuneri de soluții pentru managementul ariilor protejate similare.
4. Corelarea/actualizarea limitelor ariilor protejate cu distribuția actuală a valorilor de biodiversitate
Rezultat




Puncte de vedere transmise la timp si in conformitate cu prevederile legale in vigoare
Toate ariile protejate naturale cu limite clare
Raport și scrisori de poziție transmise catre institutii publice si alte categorii de factori interesati
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Buget: -

3.4

Asigurarea unui management participativ
prin colaborarea cu diverite instituții,
societăți sau persoane pentru
desfășurarea/implementarea unor activități ce
visează aria naturală protejată din punct de
vedere conservativ.

Descriere: Pentru implementarea adecvată a măsurilor de management necesare menținerii sau îmbunătățirii statutului
favorabil de conservare, este necesară o abordare pozitivă în ceea ce privește colaborarea cu terți, iar în cazul
protocoalelor de colaborare existente, aceste vor fi actualizate conform planului de management.
Acțiuni necesare: încheierea de protocoale de coloborare încheiate/actualizate în conformitate cu obiectivele de
management
Rezultate așteptate: asigurarea unui management participativ prin colaborarea cu diverite instituții, societăți sau
persoane pentru desfășurarea/implementarea unor activități ce visează menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
a ariei naturale protejate.
Buget: Descriere: Pentru implementarea planului de management și urmărirea respectării regulamentului ariei naturale protejate
este necesara asigurarea condițiilor de lucru si a logisticii necesare pentru pentru echipa de management
Acțiuni necesare:

3.5

Asigurarea condițiilor de lucru si a logisticii
necesare pentru pentru echipa de
management în vederea realizării eficiente a
măsurilor de management

1. Asigurarea spațiului necesar pentru birou și depozitarea echipamentelor din dotare
2. Elaborarea planurilor anuale de lucru și revizuirea lui după necesități
3. Asigurarea mijloacelor de transport si monitorizare necesare pentru activitățile de teren (mașină 4x4, barcă cu motor
si peridoc, barca gonflabila, echipamente protectie personal de teren, instrumente optice, binocluri, lunete, detectoare
lilieci, GPS, aparate foto dotate corespunzător fotografierii avifaunei, vcamere cu senzori de miscare monitorizare fauna
salbatica, determinatoare ilustrate, etc)
Rezultate așteptate: infrastructură de funcționare adevată și personal echipat corespunzător.
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Buget: 90.000 euro
Termen: pemanent

3.6

Monitorizarea implementării planului de
management și realizarea raportărilor
necesare către autoritățile relevante

Acțiuni necesare: custodele va urmări realizarea indicatorilor aferenți planului de management sau ai activităților
specifice custodiei și va realiza modificări dacă va fi cazul. Vor fi realizate periodic rapoartele necesare către autoritățile
relevante.
Rezultate așteptate: raportări periodic sau ocazionale efectuate în termene agreate.
Buget: -

Descriere: Resursele financiare proprii se dovedesc de multe ori insuficiente pentru atingerea obiectivelor necesare
menținerii sau îmbunătățirii stării de conservare, fiind necesară atragerea de fonduri prin proiecte cu finanțări naționale
sau internaționale.
Acțiuni necesare: se vor elabora cereri de finanțare pentru diferite fonduri și se vor organiza campanii de strângere de
3.7

Identificarea unor noi surse de finanțare,
sponsorizări și elaborarea unor proiecte de
conservare cu finanțare externă

fonduri precum ”2%” și se vor percepe taxele pentru avizele eliberate conform tarifelor aprobate de autoritatea centrală
pentru protecția mediului.
Rezultate așteptate: cel puțin un proiect implementat, perceperea de tarife pentru avizele acordate
Buget: -
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Descriere: Pentru evidențierea corespunzătoare în teren și implicit a conștientizării populației cu privire la existența
elementelor de interes conservativ, este necesară ilustrarea limitelor rezervațiilor naturale suprapuse ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior
3.8

Realizarea și instalarea bornelor, marcajelor,
indicatoarelor și panourilor pentru
evidențierea limitelor ariei naturale protejate

Acțiuni necesare: vor fi materializate limitele în teren prin marcare cu vopsea sau borne cimentate acolo unde este
necesar.
Rezultate așteptate: 5 rezervații naturale delimitate prin marcaje fizice
Buget: 4000 euro

Descriere: Pentru managementul corespunzător al ariei naturale protejate personalul custodelui trebuie să fie pregătit
corespunzător și conpetent în acțiunile pe care le desfășoară, iar pentru această necesitate, este nevoie de o perfecționare
continuă.

3.9

Creșterea nivelului de instruire a personalului
implicat în activitatea de custodie

Acțiuni necesare: vor fi elaborate materiale de instruire și organizate cursuri de dezvoltare a capacității personalului
custodelui. Cursurile de instruire vor fi conduse de specialiști în domeniu.
Rezultate așteptate: cel puțin două cursuri de instruire pe parcursul perioadei de valabilitate a convenției de custodie.
Buget: 3000 euro
Descriere: Pentru eficientizarea activităților de patrulare, astfel încât acestea să urmărească eficient toate obiectivele
necesare, este necesar să se desfășoare regulat și cu scopuri clare.

3.10

Realizarea unui sistem de patrulare în sit.

Acțiuni necesare: Se va elabora un plan de patrulare pentru prevenirea/diminuarea activităților ilegale pe teritoriul ariei
naturale protejate. Pentru creșterea eficienței se vor încheia parteneriate cu organele de control abilitate.
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Rezultate așteptate: plan de patrulare realizat și implementat
Buget: Descriere: Pentru derularea activităților și implementarea planurilor/proiectelor/programelor astfel încât acestea să nu
afecteze statutul de conservare al obiectivelor criteriu, custodele se va asigura de implementarea acestor obiective în
concordanță cu prevederile planului de management.
3.11

Participarea în cadrul procedurilor de emitere
a actelor de reglementare de către autoritățile
competente pentru protecția mediului.

Acțiuni necesare: vor fi analizate documentațiile aferente fiecărei proceduri de reglementare și se vor acorda avize
favorabile sau nefavorabile în concordanță cu domeniul de competență.
Rezultate așteptate: emiterea de avize pentru activitățile/planurile/proiectele/programele din aria naturală protejată
Buget: -

Creșterea gradului de implicare a comunitățiilor prin promovarea unui proces transparent de comunicare, educaţie
ecologică şi conştientizare a publicului
OBIECTIV GENERAL 4 Nr.

Activitate/măsură specifică

Descriere
Descriere: Materialele informative sunt importante în campania de conștientizare, ele fiind adaptate publicului vizat -

4.1

Realizarea de materiale informative
referitoare la speciile de interes conservativ

localnicilor.
Se vor publica pliante adaptate grupurilor ţintă – comunităţile locale.
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cu o imagine negativă în rândul comunităţilor Rezultate așteptate:
locale.

Formarea unei atitudini pozitive a locuitorilor despre mediul înconjurător, ariile naturale protejate şi speciile de interes
conservativ
1000 Pliante
Buget: 2200 euro

Descriere: În acest sens se va realiza în primul rând un manual de identitate al ariei naturale protejate în baza căruia se
vor produce totalitatea materialelor ce vor fi folosite pentru circuitul comunicațional intern și mai ales extern, precum
și regulile de folosire a acestora.
Promovarea ariei naturale protejate prin
4.2

intermediul identității vizuale

Elementele de identitate vizuale vor fi folosite de către custodele ariei naturale protejate, precum și de cãtre beneficiarii
finanțărilor obținute pentru implementarea diferitelor acțiuni ale planului de management al sitului, cu acordul
custodelui.
Rezultate așteptate: manual de identitate a ariei naturale protejate;
Buget: 900 euro

Actualizarea permanentă a siteului web
cu informaţii relevante pentru factorii
4.3

interesați și publicul larg

Descriere: Site-lui web al ariei naturale protejate contribuie la creșterea gradului de informare privind
importanța sitului pentru conservarea biodiversității.
Rezultate așteptate: grad ridicat de informare a publicului larg, investitorilor, altor factori interesați;
creștere numărului de turiști în zonă.
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Buget: 5000 euro

Descriere: Newsletter-ul este o unealtă practică de informare periodică cu privire la activităţile desfăşurate
Publicarea unui newsletter anual pentru
4.4.

vizualizarea rezultatelor implementării
planului de management

în cadrul ariilor naturale protejate. Acest mod de informare se va face prin publicarea anuală a newsletterului.
Rezultate așteptate: 5 numere de newsletter (2500 de exemplare)
Buget: 8000 euro
Descriere: Discuţiile faţă în faţă sunt necesare pentru păstrarea unor bune relaţii cu comunităţile locale. Cu

Întâlniri cu localnicii
4.5

aceste ocazii se pot soluţiona problemele ce apar în gestionarea ariei naturale protejate.
Rezultate așteptate: rezolvarea problemelor nou apărute de gestionare a ariei naturale protejate
Buget: 1000 euro
Descriere: Ghidul de bune practice agricole urmăreşte să recomande cele mai utile soluţii, practici, măsuri şi
metode, care sunt posibil de aplicat de către fiecare producător agricol, pentru a proteja, atât resursele de

Întocmirea unui ghid de
4.6

bune practici agricole adaptat situaţiei din
Lunca Siretului Inferior

mediu şi valorile naturale din ariile naturale protejate, cât şi beneficiile pe care le-ar obţine dacă acestea ar fi
respectate întocmai.
Rezultate așteptate:
-

Creşterea gradului de informare în rândul producătorilor agricoli şi a numărului de

practicanţi ai tehnicilor agricole prietenoase cu natura;
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-

400 exemplare - ghid de bune practici agricole.

Buget: 2200 euro
Descriere: Concursurile sunt prilejuri de distracţie, dar şi de creştere şi evoluţie, de a afla lucruri noi şi de a le
valorifica. Deoarece școala are un rol esential în educația ecologică, urmărim, prin continuarea edițiilor concursului
4.7

Continuarea ediţiilor concursului anual de

anual de desen “Lunca Siretului prin ochii copiilor”, să implicăm unităţile de învăţământ din ariile protejate prin

desen “Lunca Siretului prin ochii copiilor”

participarea activă a cadrelor didactice şi elevilor la acţiunile educative, de ocrotire a naturii.

Rezultate așteptate: 5 concursuri
Buget: 8000 euro
Descriere: Pachetele educaţionale vor conţine insigne, cărţi de colorant, semne de carte şi calendare cu speciile de
interes conservativ și vor fi împărțite elevilor cu ocazia diferitelor evenimente la care aceștia vor participa.
Rezultate așteptate:
4.8

Realizarea unor pachete educaţionale

-

Creşterea gradului de informare în rândul copiilor cu privire la speciile protejate din

cadrul ariilor;
-

500 Pachete educaţionale.

Buget: 9000 euro
Descriere: Excursiile sunt unele dintre cele mai atractive, plăcute şi utile activităţi de studiu şi recreere, prin contact
4.9

Organizarea unor excursii cu elevi din şcolile

direct cu mediu.

suprapuse ariilor
Rezultate așteptate:
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-

Creşterea gradului de informare şi implicare a copiilor din localităţile suprapuse ariilor naturale protejate;

-

10 excursii.

Buget: 8500 euro
Descriere: Filmul documentar este o metodă foarte accesibilă și cuprinzătoare de informare a publicului, documentarul
Realizarea şi difuzarea unui film documentar
4.10

privitor la speciile de interes conservativ din
cadrul ariei naturale protejate

ce va avea un scenariu cuprinzător dar în același timp va surprinde esența vieții speciilor din aria protejată.
Rezultate așteptate: 1 film documentar;
Buget: 3000 euro
Descriere: Panourile educative sunt importante deoarece oferă informații pentru o lungă perioadă de timp celor ce
vizitează aria protejată, ajutând astfel turiștii și localnicii să înțeleagă importanța speciilor, serviciile
de mediu ce le realizează și valoarea lor conservativă.
Panourile vor fi montate în ariile naturale protejate, în locuri vizibile la intrările în arii, dar şi în zonele de prezenţă a

4.11

Realizarea şi amplasarea unor panouri
informative

unor specii de interes conservativ. Panourile vor prezenta numele ariilor, harta, specii de interes conservativ, reguli de
vizitare etc.
Rezultate așteptate:
-

comunitatea locală și vizitatorii sitului sunt informați;

-

grad ridicat de protecției a sitului;

-

10 panouri informative.

Buget: 15000 euro
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Descriere: Expozițiile foto sunt ușor de realizat și pot transpune vizitatorul prin intermediul expoziției direct în aria
protejată, formându-și astfel rapid o imagine corectă asupra ariei protejate, înțelegând care sunt valorile conservative și
4.12

Realizarea de expoziţii foto itinerante cu
valorile ariei naturale protejate

care sunt problemele și amenințările cu care se confruntă.
Rezultate așteptate: 5 expoziții foto
Buget: 2500 euro

Descriere: Traseele tematice au o valoare educațională aparte, ele implică persoanele ce le parcurg la o experiență
unică și la un proces de învățare interactiv prin care participanții și-l vor amintii ușor. Ele sunt importante atât pentru
4.13

Realizarea unor trasee de interpretare a
valorilor naturale ale ariei naturale protejate

conștientizare cât și pentru dezvoltarea turistică a ariei protejate, aceste activități îmbinându-se perfect.
Rezultate așteptate: 2 trasee tematice
Buget: 10.000 euro
Descriere: Voluntarii vor lucra în baza unui plan de lucru dezvoltat de catre custodele sitului în colaborare cu
autoritățile de mediu și voluntarii.

4.14

Elaborarea unui plan de lucru cu
voluntari și implementarea planului de
lucru

Voluntarii vor fi instruiți privind desfășurarea activităților în sit și modul de sesizare a problemelor. Fiecare voluntar va
completa un formular standard privind activitatea sa din teren care va fi transmis custodelui. Acesta va introduce
informațiile din formularele standard într-o bază de date. La sfârșitul fiecărui an custodele va produce un raport privind
activitatea voluntarilor.
Rezultate așteptate:
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-

implementarea cu succes a planului de lucru;

-

semnalarea timpurie a problemelor și soluționarea acestora.

Buget: 5000 euro
Descriere: Speciile de interes conservativ cât și habitatele acestora pot deveni un obiectiv de atracție turistică,
administrația ariei protejate cât și comunitatea locală având de câștigat din activitățile de turism, desfășurate durabil.
Materialele informaţionale vor fi adaptate grupului ţintă – vizitatorilor.
Rezultate așteptate:
4.15

Realizarea unor publicaţii de promovare
a speciilor de interes conservativ ca
elemente de atracție turistică (broşuri,
pliante, postere)

-

Turişti bine informaţi;

-

1000 de broşuri despre diversitatea biologica din Lunca Siretului Inferior;

-

1000 pliante;

-

10 Postere.

Buget: 12000 euro
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OBIECTIV GENERAL 5 Nr.

Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale în folosul comunităților; utilizarea durabilă a resurselor naturale

Activitate/măsură specifică

Descriere
Descriere: Custodele are obligația de a urmări introducerea prevederilor planului de management în cadrul planurilor
de amenajare, urbanism, dezvoltare și altele asemenea.

5.1

Luarea în considerare a prevederilor planului
de management în procesul de elaborare a
planurilor de urbanism, amenajare teritorială,
utilizare a terenurilor și a resurselor.

La elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului trebuie să se țină cont de existența ariilor naturale protejate, de
regulamentul ariei naturale protejate și prevederile planului de management.
Rezultate așteptate: includerea prevederilor planului de management în planurile de urbanism, regulamentelor de
urbanism, amenajare teritorială și altele asemenea.
Buget: -

5.2

Menținerea unui statut de conservare
favorabil prin respectarea măsurilor propuse
de actualul plan de management.

Descriere: Custodele are obligația de a pune la dispoziție planul de management prin afișare pe situl web al ariei naturale
protejate, de a participa în cadrul procedurilor de reglemementare desfășurate de către autoritățile competente pentru
protecția mediului și de a emite avize/puncte de vedere motivate în baza prevederilor planului de management. De
asemenea, custodele va realiza acțiuni de patrulare în aria naturală protejată pentru a se asigura de respectarea
măsurilor/regulilor existente.
În desfășurarea oricăror activități su implementarea oricăror planuri/proiecte/programe, se va ține cont de măsurile pentru
protecția speciilor și habitatelor criteriu.
Rezultate așteptate: Respectarea prevederilor planului de management și creșterea gradului de informare.
Buget: -
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Descriere: Având în vedere că aria naturală protejată se află în imediata vecinătate a 30 de localități este necesar un
management eficient al deșeurilor la nivelul sitului. Custodele se va asigura de creșterea gradului de informare și educare
ecologică a comunităților locale.
5.3

Gestionarea eficiență a deșeurilor la nivelul
administrațiilor teritoriale din aria naturală
protejată

Custodele, în parteneriat cu organismele de control abilitate, va desfășura acțiuni de patrulare, control și aplicare a
prevederilor legale pentru diminarea/eliminarea depozitelor de deșeuri de pe suprafața sitului.
Rezultate așteptate: creșterea gradului de informare și conștientizare a publicului larg pentru gestionarea durabilă a
deșeurilor.
Buget: 1000 euro
Descriere: Este necesară promovarea la nivelul instituțiilor decizionale și a comunităților locale necesitate păstrării
tradițiilor și a obiceiurilor locale, ca resursă culturală și economică locală pentru creșterea gradului de interes turistic al
zonei.
Promovarea trebuie să se efectueze prin organizarea de evenimente cu profil tradițional, realizarea și diseminarea de
materiale de promovare.

5.4

Promovarea menținerii activităților
tradiționale în cadrul comunităților locale

Custodele poate fi implicat direct, în calitate de organizator sau partener, în proiecte de revitalizare și promovare
activităților tradiționale în localitățile suprapuse ariei naturale protejate.
Rezultate așteptate: Tradiții și obiceiuri locale introduse în circuitul economic și turistic, materiale de promovare a
tradițiilor locale realizate, creșterea gradului de interes al vizitatorilor pentru zonă și creșterea gradului de conștientizare
al localnicilor cu privire la păstrarea tradițiilor și activităților tradiționale.
Buget: 5000 euro

5.5

Elaborarea unui plan de promovare a
produselor locale în colaborare cu autoritățile
locale, prin conferirea identității de

Descriere: Dezvoltarea socio-economică a zonei ține în mare parte și de identitatea vizuală a acesteia, respectiv
promovarea produselor și etichetarea acestora cu proveniența din Lunca Siretului Inferior.
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proveniență a produselor din ROSPA0071
Lunca Sireului Inferior.

Custodele, în colaborare cu autoritățile locale, va elabora un plan de promovare a produselor tradiționale și posibilitățile
de comercializare a acestora.
Rezultate așteptate: Plan de promovare pentru menținerea patrimoniului cultural al zonei și promovarea produselor
tradiționale prin utilizarea etichetării și a originii acestora ca provenind din Lunca Siretului Inferior.
Buget estimat: 3000 euro

5.6

Promovarea utlizării durabile a pescăriilor și
includerea prevederilor specifice din planul
de management în contractele de
administrare ale fermelor piscicole

Descriere: Pentru asigurarea menținerii sau îmbunătățiri a calității habitatelor este necesar un management durabil al
pescăriilor. Custodele va urmări menținerea calității apei, managementul stufului, nivelul apei și alte aspecte relevante
în contextul păstrării unui grad ridicat de favorabilitate al habitatelor.
Rezultate așteptate: Monitorizarea fermelor piscicole pentru ca activitatea acestora să fie în concordanță cu prevederile
planului de management.
Buget: -

5.7

Promovarea accesării de compensații și
stimulente precum și a unor finanțări pentru
administrarea durabilă a fermelor piscicole.

Descriere: Custodele va promova compensațiile oferite fermelor piscicole și posibilitățile de accesare a unor fonduri
europene.
Rezultate așteptate: Administrarea durabilă a fermelor piscicole prin colaborarea cu administratorii fermelor piscicole
în cazul necesității de compensații.
Buget estimat: -

5.8

Promovarea Ghidului pentru bune condiții
agricole și de mediu în rândul agricultorilor
de pe teritoriul ariei naturale protejate.

Descriere: Codul de bune practici agricole este un instrument pentru încurjarea adoptării de către fermieri a unui
management adecvat al nutrienților (cum ar fi rotația culturilor), al gunoiului de grajd, întreținerea adecvată a covorului
vegetal, a solului precum și testarea unei serii de indicatori.
Custodele va promova ghidul privind cele mai bune practici agricole și a Codului pentru bune condiții agricole și de
mediu în cadrul evenimentelor organizate de către autoritățile locale. Informații privind acest ghid vor fi distribuite la
punctele de informare/centru de vizitare ce vor fi create pentru aria naturală protejată.
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Rezultate așteptate: Administrare optimă a terenurilor agricole din aria naturală protejată precum și informarea
agricultorilor asupra pachetelor de agro-mediu.
Buget: -

5.9

Includerea prevederilor relevante ale planului
de management în contractele de
închiriere/concesiune pe suprafața ariei
naturale protejate.

Descriere: Pentru pajiștile și pășunile din aria naturală protejată care aparțin de consiliile/primăriile locale sau consiliul
județean, măsurile din planul de management al ariei naturale protejate care visează aceste suprafețe vor fi incluse în
contractele de închiriere/concesiune. În procedurile de atribuire a contractelor de închiriere și concesiune a unor suprafețe
de teren din aria naturală protejată, custodele va emite avize care vor urmări respectarea prevederilor planului de
management.
Rezultate așteptate: Administrare optimă a pajiștilor și pășunilor din aria naturală protejată
Buget estimat:

5.10

Includerea prevederilor planului de
management în actele de reglementare emise
de către autoritățile competente pentru
proiectele/activitățile de
exploatare/spălare/sortare/transportare a
agregatelor minerale

Descriere: Avizele emise de custode și actele de reglementare emise de autorităție competente pentru activitățile de
exploatare a agregatelor minerale vor ține cont și vor include prevederile planului de management De asemenea,
Administrațiile bazinale de apă vor ține cont de prevederile planului de management în delimitarea perimetrelor de
exloatare din interiorul ariei naturale protejate.
Rezultate așteptate: Respectarea prevederilor planului de management prin includerea acestora în actele de
reglementare pentru activitățile/proiectele de exploatare a agregateor minerale
Buget: -

5.11

Includerea prevederilor planului de
management în planurile de amenajare a
unităților de producție forestieră.

Descriere: Având în vedere necesitatea menținerii unei stări de conservare favorabile pentru o serie de habitate forestiere,
este necesară armonizarea amenajamentelor silvice cu planul de management al ariei naturale protejate. Revizuirea
amenajamentelor forestiere se va face astfel încât acestea să urmărească prevederile prezentului plan de management
Rezultate așteptate: Habitate cu o valoare conservativă ridicată.
Buget: -
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OBIECTIV GENERAL 6 - Atragerea de venituri pentru comunitate prin Turismul durabil și valorificarea sustenabilă a prin valorilor naturale și

culturale
Nr.

Activitate/măsură specifică

Descriere

Descriere: Pentru atingerea acestor obiective este necesară:
-corelarea continuă a strategiei de vizitare a sitului Natura 2000 ROSPA0071 cu celelalte strategiile și politicile
sectoriale (planuri de amenajare a teritoriului și de urbanism, schemele de gospodărire a apelor, amenajamente
silvice, planuri de management al ariilor protejate;
- Evaluarea oportunității pe termen mediu și lung a infrastructurilor turistice propuse, și prin integrarea
obiectivelor de conservare a diversității biologice;
- Organizarea de trasee turistice tematice.

6.1

Organizarea activităților turistice în vederea
atingerii obiectivele de conservare fixate în
situl Natura 2000, dar și pentru a asigura
dezvoltarea durabilă a comunităților locale

Corelarea strategiei de vizitare cu strategiile și politicile sectoriale
Inventar al obiectivelor turistice din interiorul și proximitatea sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior.
Studii de oportunitate a investițiilor în dezvoltarea infrastructurilor turistice care să integreze țintele de
conservare ale diversității biologice din situl Natura 2000 ROSPA0071
Cel puțin un traseu turistic identificat și trasat.
Amplasarea infrastructurilor turistice trebuie să țină cont de oportunitatea socio-economică pe termen scurt, dar și de
potențialul de conectare a acestora cu strategiile de dezvoltare ale comunităților umane și cu celelalte politici sectoriale.

Rezultate așteptate: Corelarea strategiei de vizitare cu strategiile și politicile sectoriale
Inventar al obiectivelor turistice din interiorul și proximitatea sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior.
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Studii de oportunitate a investițiilor în dezvoltarea infrastructurilor turistice care să integreze țintele de
conservare ale diversității biologice din situl Natura 2000 ROSPA0071
Buget: 10.000 euro

6.2

Identificarea și valorificarea corectă a
elementelor cu potențial turistic existente în
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior

6.3

Reglementarea desfășurării activităților
turistice și a celor asociate lor

Descriere: Inventarierea elementelor cu atractivitate turistică s-a realizat pentru fundamentarea acestei
strategii de vizitare. Inventarul elementelor atractive și aprecierea potențialului de valorificare a acestora
trebuie însă completat permanent cu elementele identificate din noi evaluări. De asemenea, în momentul de
față, fluxurile turistice sunt distribuite haotic și este complicată evaluarea corectă a dimensiunii și structurii
acestora.
Pentru atingerea obiectivelor sunt necesare umătoarele acțiuni:
- Completarea inventarului obiectivelor turistice, a tradițiilor și obieceiurilor populare
- Stabilirea listei de produse tradiționale definitorii pentru zonă
- Gestionarea atentă a fluxurilor de turiști
- Stabilirea modalităților de valorificare a resurselor turistice
Rezultate așteptate:
Inventar actualizat al obiectivelor turistice
Listă de produse tradiționale
Management integrat al fluxurilor de turiști pe categorii
Dezvoltarea de inițiative pentru valorificarea resurselor turistice.
Buget estimat: 100.000 euro
Descriere: Activitățile turistice dezorganizate generează disfuncții în desfășurarea altor categorii de activități
economice. Astfel, în arealul sitului Natura 2000 ROSPA0071 activitățile turistice dezorganizate favorizează
apariția unor conflicte cu gestionarii fondului forestier, al infrastructurilor hidrotehnice și resurselor de apă,
determinate de depozitarea necontrolată a deșeurilor, utilizarea pentru trafic rutier a unor rute restricționate ori
interzise, vandalizarea vegetației forestiere, utilizarea neconformă a focului, etc. Reglementarea activităților
turistice este realizată prin regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0071, care este parte componentă a
planului de management.
Acțiuni necesare:
- Reglementarea circulației rutiere și pietonale
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- Reglementarea activităților de pescuit sportiv
- Restricționarea accesului turiștilor în zonele importante pentru conservarea diversității biologice
- Reglementarea activităților turistice desfășurate în cadrul ROSPA0071 (campare, foc, etc.)
- Reglementarea activităților de construcție a infrastructurilor, de informare și vizitare
- Reglementarea activităților de îmbăiere
Rezultate așteptate:
-

zone cu acces, restricții și interdicții în circulația pietonală și rutieră semnalizate
zone permise, restricționate și interzise pentru desfășurarea pescuitului sportiv

Buget estimat : 50.000 euro
Descriere: În prezent semnalizarea obiectivelor turistice și a infrastructurilor de cazare este deficitară. În plus,
prezența lor pe hărțile turistice regionale și județene este nesemnificativă.
Acțiuni necesare:
- Realizarea de panouri de localizare, direcționare, informative și interpretative pentru ameliorarea semnalizării zonei
- Conturarea și marcarea unor trasee turistice în perimetrul ROSPA 0071;

6.4

Semnalizarea infrastructurilor turistice în
UAT de la nivelul ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior

- Semnalizarea elementelor turistice (obiective turistice, trasee, spații de cazare și restaurare etc.) prin amplasarea de
către administratori/proprietari a unor panouri informative.
- Semnalizarea adecvată a principalelor zone de atracție turistică și a infrastructurilor de cazare
- Realizarea unei hărți turistice a spațiului care include localitățile din ROSPA 0071;
- Semnalizarea zonelor cu permisivitate în dezvoltarea diferitelor categorii de activități turistice
- Semnalizarea zonelor cu interdicție de acces a turiștilor ori cu interdicție în desfășurarea diferitelor activități.
Rezultate așteptate:
-

conturarea și marcarea principalelor trasee turistice;
harta turistică a localităților din spațiul ROSPA 0071;
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-

infrastructuri pentru semnalizare, localizare, direcționare, informare și explicare

Buget estimat: 10.000 euro

Descriere: Infrastructura de vizitare și informare se limitează în prezent la câteva panouri distribuite în
punctele cu vizibilitate maximă în arealul localităților limitrofe ROSPA0071. Dezvoltarea acesteia este absolut
necesară pentru îndeplinirea concomitentă a obiectivelor de dezvoltare și conservare.
Acșiuni necesare:
- Realizarea de infrastructuri pentru promovarea activităților de informare în localitățile din proximitatea ROSPA0072
(centre de vizitare dotate cu spații expoziționale și pentru transmiterea de informații către publicul interesat);
- Amplasarea de infochioșcuri în interiorul și în proximitatea ROSPA 0071;
- Realizarea de materiale de documentare necesare pentru susținerea infrastructurilor pentru promovarea activităților de

6.5

Dezvoltarea infrastructurii de vizitare și
informare în ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior

informare și vizitare
- Delimitarea și amenajarea de puncte de belvedere în zone caracterizate prin peisaje deosebite
- Delimitarea și realizarea dotărilor minimale pentru spațiile de campare
- Delimitarea și realizarea dotărilor minimale pentru vetrele de foc

- Delimitarea de spații pentru accesul bicicletelor
Rezultate așteptate:
- infrastructuri de informare și vizitare (cel puțin 2 centre de informare turistică, 4 infochișcuri)
-

materiale de documentare pentru susținerea activităților de informare și vizitare (pliante, broșuri, etc.)

-

cel puțin 3 puncte de belvedere identificate și amenajate
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-

zone de campare amenajate

-

vetre de foc amenajate

-

piste de biciclete amenajate minimal

Buget estimat: 2.000.000 euro
Descriere: Desfășurarea activităților turistice este condiționată de existența unor infrastructuri de suport,
reprezentative fiind rețelele de alimentare cu apă, cele de canalizare și de transport. În arealul analizat, nivelul
de dotare cu rețele de alimentare cu apă și canalizare, precum și accesibilitatea de servicii sanitare este
deficitară, necesitând o ameliorare semnificativă.
Acțiuni necesare:
- Încurajarea ameliorării calității infrastructurilor de transport, în concordanță cu obiectivele de conservare și cu cele ale

6.6

instituțiilor gestionare de infrastructuri și resurse teritoriale
Încurajarea
dezvoltării
infrastructurilor
conexe (transport, alimentare cu apă,
- Încurajarea extinderii rețelelor de alimentare cu apă și canalizare la nivelul localităților din proximitatea ROSPA0071
canalizare, etc.) în ROSPA0071

- Încurajarea modernizării infrastructurii ce susține serviciile sanitare.
Rezultate așteptate:
- infrastructuri de acces de calitate corespunzătoare;
-

grad ridicat de conectare la rețele de alimentare cu apă și canalizare;

- servicii sanitare ameliorate
Buget estimat: 10.000 euro
Descriere: Spațiul analizat oferă suficiente elemente de atracție turistică de nivel local, regional și în măsură mai redusă
național. Astfel, se pot individualiza următoarele nuclee turistice care se bazează pe valorile naturale și culturale ale
Promovarea atracțiilor turistice locale
6.7

localităților cu teritorii în situl ROSPA 0071:

1. Brăniștea (baze de agrement, sit arheologic, baltă pentru pescuit, festivaluri folclorice);
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2. Măxineni (mănăstiri, monumente istorice, bălți amenajate pentru pescuitul sportiv);
3. Nămoloasa (spații amenajate pentru pescuit și vânătoare, sat tradițional Crângeni);
4. Fundenii Noi (rezervație dune de nisip);
5. Tudor Vladimirescu (amenajări pentru pescuit, păduri naturale);
6. Ivești (amenajări pentru pescuit, păduri naturale);
7. Suraia (amenajări pentru pescuit, păduri naturale);
8. Nănești (amenajări pentru pescuit, păduri naturale).
Acțiuni necesare:
- Realizarea inventarului turistic propriu, ce se dorește a fi promovat, de către fiecare localitate din perimetrul
ROSPA0071;
- Includerea de către custode în modalitățile de diseminare a informației legate de aria protejată (inclusiv on-line) a unei
secțiuni cu informație turistică (atracții turistice, posibilități de acces, cazare, etc.) selectată din pachetul realizat de către
fiecare primărie;
- Includerea pe website-urile primăriilor pe al căror teritoriu este delimitată aria protejată a unei secțiuni cu informație
turistică și actualizarea permanentă a acesteia;
- Realizarea unui film documentar de promovare a imaginii zonei;
- Promovarea zonei pe pagina custodelui și pe mediile de socializare (facebook, twitter);
- Promovarea zonei la târguri, congrese, simpozioane și alte categorii de manifestări;
- Organizarea de tabere educaționale pentru promovarea zonei.
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Rezultate așteptate:

-

pachet de informație turistică pentru fiecare localitate;

-

secțiune cu informație turistică pe site-ul custodelui;

-

secțiune cu informație turistică pe site-ul fiecărei primării;

-

un film documentar;

-

cont de facebook și twitter referitoare la zonă;

-

minim 1 participare pe an la târguri, congrese, simpozioane și alte categorii de manifestări;

-

1 tabara educațională la doi ani.

Buget estimat: 500.000 euro

Descriere: Infrastructura de vizitare și informare se limitează în prezent la câteva panouri distribuite în
punctele cu vizibilitate maximă în arealul localităților limitrofe ROSPA0071. Dezvoltarea acesteia este absolut

6.8

Dezvoltarea capacității de informare a necesară pentru îndeplinirea concomitentă a obiectivelor de dezvoltare și conservare.
potențialilor vizitatori în raport cu atracțiile
turistice, posibilităților de cazare și Administrațiile locale cu teritorii în ROSPA 0071 nu atrag în prezent fluxuri de turiști atât de importante. În acest scop,
alimentație, modalităților de transport din este extrem de necesară buna îndrumare a acestora spre o valorificare optimă a serviciilor oferite, inclusiv dacă este vorba
plan local și din spațiul ariei protejate
de persoane aflate în tranzit.
Acțiuni necesare:
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- Pregătirea angajaților din instituțiile implicate (primării, custode) pentru a asigura furnizarea de informații corecte și
actuale privind activitățile turistice pentru solicitanți;
- Informarea periodică a angajaților din instituțiile implicate (primării, custode) asupra elementelor noi legate de
fenomenul turistic la nivelul ROSPA 0071 (cu scopul de a putea oferi informație corectă vizitatorilor);
- Asigurarea contactului cu populația locală în sprijinul activităților de informare și vizitare legate de aria protejată;
- Formarea de personal calificat în turism din rândul populației locale.
Rezultate așteptate:

-

crearea unei secțiuni cu informație turistică la avizierul primăriilor sau a custodelui sitului Natura 2000
ROSPA0071

-

minim 10 persoane instruite

Buget estimat: Fiecare din instituțiile implicate desemnează un angajat care să susțină activitățile.

Descriere: În prezent, spiritul antreprenorial în arealul analizat este destul de scăzut, cauzele principalele fiind
legate de instruirea deficitară a populației, dar și de resursele limitate existente la nivelul comunităților umane.
Acțiuni necesare:

6.9

Dezvoltarea capacității antreprenoriale locale
prin promovarea și susținerea unor exemple - Identificarea și sprijinirea investitorilor locali în activități cu caracter turistic;
de bune practici turistice (mai ales spații de
- Identificarea și sprijinirea persoanelor dispuse să amenajeze structuri de primire turistică în gospodăria proprie, cu
cazare)
îndeplinirea normelor minime prevăzute în legislație;
- Dezvoltarea unui mecanism de taxare a agenților economici care valorifică brandul ROSPA0071;
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- Promovarea de parteneriate între custodele ariei protejate și principalele structuri implicate în turism la nivel
local și regional.
Rezultate așteptate:
-

bază de date cu investitorii locali în activități cu specific turistic;

-

mecanism de taxare dezvoltat pentru utilizarea brandului ROSPA0071;

-

minim 5 parteneriate cu agenți economici cu activitate în domeniul turismului.

Buget estimat: 10.000 euro
Descriere: Promovarea zonei și a activităților turistice nu este posibilă fără conectarea cu activitățile de
educație, promovate la toate categoriile de vârstă. În arealul analizat, nivelul de instruire al populației este încă
deficitar pentru susținerea activităților turistice. De asemenea, nivelul de cunoștințe pentru furnizarea de
informații turiștilor este limitat.
Acțiuni necesare:
- Promovarea zonei în cadrul disciplinelor opționale în școlile din localitățile din proximitatea sitului Natura 2000
6.10

Promovarea zonei intermediului educației ROSPA0071
promovate la diferite categorii de vârstă
- Stimularea dezvoltării de programe de calificare a forței de muncă pentru susținerea activităților turistice

- Promovarea zonei prin intermediul susținerii de activități de conștientizare și informare
Rezultate așteptate:
-

discipline opționale ce promovează orizontul local

-

programe de perfecționare a forței de muncă locale în domeniul turismului

-

campanii de conștientizare și informare
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Buget estimat: 50.000 euro
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5. Planul de activitati
În acest plan de activităţi se detaliaza aspecte lagate de activitatile din capitolul 4, asociindu-se pentru fiecare activitate urmatoarele
informaţii:
a) Responsabil – persoana responsabilă cu urmărirea/coordonarea activităţii.
b) Prioritatea – prioritatea de efectuare a activităţii relativ la celelalte activităţi din cadrul unui obiectiv general. Se va putea utiliza
una din următoarele valori: mare, medie, mică.
Planificarea în timp a activităţilor
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Prioritate

Nr.

Respon
sabil

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Obiectiv general - Conservarea pe termen mediu și lung a speciilor și habitatelor prin aplicarea unui management preventiv orientat spre
stoparea pierderii biodiversității
Masură generală/Obiectiv specific
1.1.

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Mare

1.2

X X X

X

X X

1.3
1.4

X X

1.5

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X
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X X

Custode, Organe abilitate de control

Medie

Custode

Medie

Custode

Mare

Custode

Mare

Custode

1.6
1.7

X X X X
X

X

1.8
1.9
1.10

1.11

X
X X

X X X

X

X X X

X

X X X

X X X

X

X

X
X X

X
X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

Mică

Custode

Medie

Custode

Mare

Custode

Mare

Custode

Mare

Mare

forestier
Custode, Administratori fond
forestier
Custode, autorități competente pentru

X X X X X X X X X X X X X X X X

1.12

Custode, Administratori fond

Mare

protecția mediului, administratori
terenuri agricole/fond forestier/lucii
de apă din sit

1.13

1.14

X X X

X X X

X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

Mare

Mare

Custode, administratori/proprietari
terenuri
Custode, administratori/proprietari
terenuri

1.15

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Medie

Custode

1.16

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Medie

Custode
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X X X

X

Custode, Administratorii suprafețelor

X X X X X X X X X X X X X X X X

1.17

Mare

acvatice, Administratori fond
forestier

1.18
1.19

X X X

X

X X X X X X X X

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X

Mare
Mare

Custode, administratori suprafețe
acvatice
Custode, autorități competente pentru

X X X X X X X X X X X X X X X X

1.20

Custode

Mare

protecția mediului, administratori
resurse acvatice vii
Custode, administratori amenajări

X X X X
1.21

Mare

hidrotehnice, administratori suprafețe
acvatice

1.22
1.23

1.24

1.25
1.26

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Mare

Custode, organe abilitate de control

X X X

X

X X X X X X X X X X X X

Custode, administratori fonduri de

X X X

X X X

Mare

X

X

Mare
X

X X

X

X

X X

X

Medie
Medie
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vânătoare
Custode, administratori fonduri de
vânătoare
Custode, administratori fonduri de
vânătoare
Custode

1.27
1.28

1.29

1.30
1.31
1.32
1.33
1.34

1.35

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Mare

X X X

X

X X X X X X X X

X X X

X X X

X

X

X X X

X

X X X

X

Mare

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

Mare

Mare
Mare

X X X X X X X X X X X X X X X X

Mare

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Mare

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X

Mare

Mare

Custode, administratori fond forestier
Custode, Compania Națională de
Transport a Energiei Electrice
Custode, Administratori fond
forestier
Custode, Administratori fond
forestier
Administratori fond forestier
Custode, Administratori fond
forestier
Custode, administratori fond forestier
Custode, Administratori suprafețe
acvatice, administratori fond forestier
Custode, Administratori suprafețe
acvatice, administratori fond forestier

1.36

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Mare

Custode, Administrator fond forestier

1.37

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Mare

Custode, Administrator fond forestier

1.38

X X X

X

1.39

X X X

X

Medie
X X X X X X X X X X X X X X X X Mare
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Custode
SGA Vrancea/Galați/Brăila

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X

1.40

Custode,
Medie

Administratori/proprietare suprafețe
agricole

X X X

X

Autorități publice locale,

X X X X X X X X X X X X X X X X

1.41

Mare

Administratori suprafețe acvatice,
Custode

2.

Dezvoltarea fundamentată științific a cunoștiințelor existente privind speciile și habitatele în ariile natural protejate prin
implementarea unui sistem de monitoring

2.1

X X X

2.2

X X

X X

X X

X X

X X

Mare

Custode

2.3

X X

X X

X X

X X

X X

Mare

Custode

2.4

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Mare

Custode

2.5

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Mare

Custode

2.6

X X

2.7

X X X

3

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Mare

X X
X

X X

X X

X X

Custode

Mare

Custode

X X X X X X X X X X X X X X X X Mare

Custode

Consolidarea activitățiilor de administrare a ariilor naturale protejate și in susținerea unui management sustenabil pe
termen lung

3.1

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Mare

Custode

3.2

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Mare

Custode

3.3

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Mare

Custode
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3.4

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Mare

Custode

3.5

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Medie

Custode

3.6

X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Mare

Custode

3.7

X

X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Medie

Custode

3.8

X

X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X Mare

Custode

3.9

X

X X

X

Mare

Custode

Mare

Custode

Mare

Custode

X X X X X X X X X X X X X X X X Mare

Custode

3.10

X X X X

3.11

X

X

3.12

X

X X

4

X

Creșterea gradului de implicare a comunitățiilor prin promovarea unui proces transparent de comunicare, educaţie
ecologică şi conştientizare a publicului

4.1

X X

4.2
4.3

X

X

X

X X

X

4.4
4.5

X

4.7

X X

4.8

X

X
X

4.6

X X

X

Custode

Mare

Custode

X X X X X X X X X X X X X X X X Medie

X
X

Mică

X
X

X Mică

X
X

X

X X
X X

X X

X X

X

X X

Custode
Custode

Medie

Custode

Mare

Custode

Mare

Custode
Custode
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4.9

X X

X X

X X

4.10
4.11

X X

X X

X X X X
X

X X

4.12

X
X

X

X

X

4.13

X

X X

X

X X X X

4.14

X

X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X

4.15

X

X

5

Medie

Custode

Medie

Custode

Mare

Custode

X Medie
Mare
X Medie

X X

Mare

Custode
Custode
Custode
Custode

Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale în folosul comunităților; utilizarea durabilă a resurselor naturale
X

X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X

Unități administrativ teritoriale,

X

5.1

Mare

Autorități competente pentru
Protecția Mediului, Custode

5.2

5.3

X

X

X X

X X

X

X

5.4

X

X X

X

5.5

X

X X

X

X

X X

X

5.6
5.7

X

X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X
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X

X

Mare

Mare

Autorități competente pentru
Protecția Mediului, Custode
Autorități publice locale, Organe
abilitate de constrol, Custode

X Mare

Autorități publice locale, Custode

Mare

Autorități publice locale, Custode

X

Mare

X Medie

Custode, administratori ferme
piscicole
Custode

5.8

X

X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X

X Medie

Custode

5.9

X

X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X

X Mare

Administrații publice locale, Custode

X

X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X

X

Autorități competente pentru

5.10

Mare

Protecția Mediului, Administrațiile
Bazinale de apă suprapuse ariei
protejate, Custode

5.11

6

X

X X

X

Mare

Administratori suprafețe forestiere,
Custode

Atragerea de venituri pentru comunitate prin Turismul durabil și valorificarea sustenabilă a prin valorilor naturale și
culturale

6.1

X

X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X

X Mare

Custode

6.2

X

X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X

X Mare

Custode

6.3

X

X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X

X Medie

Custode

6.4

X

X X

X

X X X X X X X X

6.5

X

X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X

X Mare

Custode, Administrații publice locale

6.6

X

X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X

X Medie

Custode, Administrații publice locale

6.7

X

X X

X

Medie

Custode, Administrații publice locale

6.8

X

X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X

X Mare

Custode, Administrații publice locale

6.9

X

X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X

X Medie

Custode, Administrații publice locale

6.10

X

X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X

X Medie

Custode, Unități de învățământ

Medie
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Custode, Administrații publice locale

6. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITATILOR
Urmărirea activităţilor planificate
În acestă secţiune de urmărire a activităţilor planificate se vor completa datele referitoare la
resursele consumate, procentul de îndeplinire precum şi rezultatele obţinute în urma acestor
activităţi. Toate aceste informaţii se vor completa într-un tabel centralizator după cum
urmează:
Resurs

Resurse

Resurse

e

Materia

financiare

Umane le
Nr

1
1.1

estimate

Activitate
Cheltui

Cheltuie

eli

li

Total

Sursa

(moneda

fondur

)

i

Procent
indeplini

Rezulta

Observ

te

aţii

re

Obiectiv general
Masură generală/Obiectiv specific

1.1.

Activitatea

1

1.1.1

1.1.

Activitatea

2

1.1.2

...

...

1.1.

Activitatea

n

1.1.N

Total masura

n/a

generala 1.1
1.2

Masură generală/Obiectiv specific

1.2.

Activitatea

1

1.2.1

1.2.

Activitatea

2

1.2.2

...

...

1.2.

Activitatea

n

1.2.N

n/a
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Total masura
generala 1.2
Total obiectiv general
1
2
2.1

n/a

n/a

n/a

n/a

Obiectiv general
Masură generală/Obiectiv specific

2.1.

Activitatea

1

2.1.1

…

…

TOTAL

n/a

n/a

Indicarea activităţi realizate
Se vor indica(marcare cu un simbol, de exemplu „x”), trimestrele activităţilor începute, în
derulare sau încheiate relativ la momentul în care se face acest lucru. Aceste indicare va da o
informaţie despre trimestrele în care s-a realizat respectiva activitate, din totalul celor pe care
se întinde activitate (de exemplu primele trei trimestre din cele patru pe care se întinde
activitatea).
Toate aceste informaţii se vor completa într-un tabel centralizator după cum urmează:

Anul 1
Activitate

Activitatea
1.1.1
Activitatea
1.1.2

Anul 2

Anul 3

....

Anul N

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1

2

3

x

x

x

4

1

2

3

4

1

x

Activitatea
1.1.3
...
Activitatea
1.1.n
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2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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