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ORNITHOLOGICAL OBSERVATIONS IN MOLDOVA 
BETWEEN THE SIRET AND PRUT RIVERS FROM 1898-1907 

 
Sorin Geacu 

 
 
Received: 24.09.2007 / Accepted: 11.10.2007 
 
 
Abstract: The paper presents the first observations upon some species of migratory birds, done a 
century ago in Moldavia between the Siret and Prut rivers. These were realized by observers from 
meteorological stations that existed at the time on this territory (Galaţi, Măstăcani, Oancea, Drăguşeni, 
Tecuci, Bârlad, Zorleni, Avrămeşti, Huşi, Vaslui, Iaşi, Tg. Frumos, Botoşani, Comândăreşti, Dorohoi 
and Herţa). Mentions are made on the following species: white stork (Ciconia ciconia), crane (Grus 
grus), barn swallow (Hirundo rustica), coot (Fulica atra), cuckoo (Cuculus canorus), quail (Coturnix 
coturnix), hoopoe (Upupa epops), thrush-nightingale (Luscinia luscinia), woodcock (Scolopax 
rusticola), common snipe (Gallinago gallinago), starling (Sturnus vulgaris), lapwing (Vanellus 
vanellus), sand-martin (Riparia riparia), white wagtail (Motacilla alba) and redshank (Tringa totanus). 
The presented information is useful to the discussion of some aspects related to historical 
zoogeography. 
 
Keywords: migratory birds, the Siret and the Prut rivers 
 
 
Introducere:1 
 
Observaţiile asupra lumii păsărilor, la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului XX au avut un caracter sporadic şi 
nesistematic. Ele fac referire la un număr 
restrâns de specii. Amintim aici informaţiile 
consemnate de unii călători ori naturalişti 
pasionaţi, dar şi pe cele trasmise de diferitele 
autorităţi ale timpului, în cazul producerii de 
pagube unor culturi agricole. 

Alături de acestea, semnalăm acum şi pe 
cele realizate de observatorii de la 
staţiile/posturile meteorologice existente 
atunci în cuprinsul teritoriului luat în analiză. 

Aceştia, în afara activităţilor specifice cu 
caracter climatologic (măsurători ale 
temperaturii şi umezelii aerului, presiunii 
atmosferice, vânturilor şi precipitaţiilor 

                                            
Sorin Geacu: Academia Română, Institutul de 
Geografie, Str. Dimitrie Racoviţă nr. 12, sector 2, 
023993, Bucureşti. 

atmosferice, ori asupra diferitelor tipuri de 
fenomene climatice de vară şi de iarnă - 
ceaţă, rouă, brumă, viscole etc.), consemnau 
şi informaţii referitoare la starea culturilor 
agricole, a pajiştilor, înmulţirea unor 
dăunători vegetali ori animali (dacă era 
cazul), dar notau şi unele date referitoare la 
câteva specii de păsări migratoare. 

Toate acestea erau transmise apoi, lunar, 
la Institutul Meteorologic Central din 
Bucureşti. 
 
 
Material şi metodă: 
 
Puncte de observaţie şi observatori 
 
Pe teritoriul Moldovei dintre Siret şi Prut, 
semnalările cu caracter ornitologic din 
deceniul 1898-1907, provin de la 16 
staţii/posturi meteorologice (Tab. 1). 



J. Wetlands Biodiversity (2011) 1: 5-10 6 

Tabelul nr. 1 Staţiile/posturile meteorologice care au furnizat observaţii ornitologice în perioada 
1898-1907 
 

Nr.  
crt. 

Staţia/Postul Judeţul de care 
aparţinea în 1898-1907 

Judeţul actual Altitudinea (m)  
la 1898-1907 

1. Galaţi Covurlui Galaţi 30 
2. Măstăcani Covurlui Galaţi 20 
3. Oancea Covurlui Galaţi 40 
4. Drăguşeni Covurlui Galaţi 197 
5. Tecuci Tecuci Galaţi 40 
6. Bârlad Tutova Vaslui 76 
7. Zorleni Tutova Vaslui 93 
8. Avrămeşti Tutova Vaslui 170 
9. Huşi Fălciu Vaslui 105 

10. Vaslui Vaslui Vaslui 120 
11. Iaşi Iaşi Iaşi 100 
12. Târgu Frumos Iaşi Iaşi 120 
13. Botoşani Botoşani Botoşani 180 
14. Comândăreşti Botoşani Botoşani 60 
15. Dorohoi Dorohoi Botoşani 172 
16. Herţa Dorohoi Regiunea Cernăuţi (Ucraina) 200 

 
 

Staţiile/posturile meteorologice se aflau 
atât în regiunile de luncă cât şi în cele 
colinare. Unele se situau chiar în centrul 
unor unităţi geografice, ca de exemplu: 
Drăguşeni (în Colinele Covurluiului), 
Avrămeşti (în Colinele Tutovei), 
Comândăreşti (în Câmpia Jijiei). La cele mai 
mari altitudini se aflau staţiile Drăguşeni şi 
Herţa. 

Observatorii din acea perioadă au fost 
următorii: 

- Galaţi: I. Frunză (1898-1901), P. 
Ionescu (1902), P. Niţescu (1903-1907); 

- Măstăcani: D. Alboteanu (1898-1902, 
1905-1906), I. Macovei (1903-1904), V. 
Macovei (1907); 

- Oancea: E. Mironescu (1898-1899), C. 
Gâdei (1900-1903), S. David (1904-1906), 
V. Diaconu (1907); 

- Drăguşeni: G. Vasileanu (1898-1907); 
- Tecuci: C. Dimitriade (1898-1901), S. 

Dragomir (1902-1904), D. Anastasescu 
(1905), E. Gheorghiu (1906), G. Siadbei 
(1907); 

- Bârlad: S. Popescu (1898-1906), N. 
Hristescu (1907); 

- Zorleni : M. Lupescu (1900-1907); 
- Avrămeşti (azi sat în comuna Voineşti): 

C. Solomon (1898-1907); 

- Huşi: V. Ionescu (1898-1899), G. 
Florescu (1900-1902), D. Dumitrescu (1903-
1905), N. Hristescu (1906), V. Leondari 
(1907); 

- Vaslui: V. Leondari (1898-1906), S. 
Ionescu (1907); 

- Iaşi : T. Maxim (1898), G. Ionescu 
(1899-1906), D. Marinescu (1907); 

- Târgu Frumos: V. Ionescu (1898-
1906), S. Mihăilescu (1907); 

- Botoşani: Serviciul Viticol (1898-
1901), M. Dumitrescu (1902), G. Florescu 
(1903-1906), V. Tabără (1907); 

- Dorohoi: V. Tabără (1898-1906), G. 
Florescu (1907); 

- Herţa: G. Tăslăoanu (1898-1899), D. 
Cerchez (1900-1901), A. Cuparencu (1902), 
G. Bogrea (1903-1907); 

- Comândăreşti (azi inclus satului Rediu, 
comuna Răuseni): I. Tiţu (1898-1907). 

După cum se observă, la majoritatea 
staţiilor de la sate, aceiaşi observatori au 
activat o lungă perioadă de timp (de exemplu 
la Drăguşeni, Comândăreşti, Avrămeşti, 
Zorleni), în timp ce la cele din oraşe au avut 
loc schimbări frecvente ale acestora (câte 5 
la Tecuci şi Huşi). 

 
 

Istros – Museum of Braila 
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Rezultate şi discuţii: 
 
Observaţii ornitologice 

 
Numărul de specii de păsări asupra cărora s-
au făcut observaţii a fost în acel timp de 15: 

Berzele (Ciconia ciconia, Fam. 
Ciconidae) se întâlnesc din martie-aprilie şi 
până în septembrie (chiar octombrie). 

În 1898, au sosit la: 9 martie la Târgu 
Frumos, 10 martie la Tecuci, 20 martie la 
Măstăcani şi Vaslui, 26 martie la Bârlad, 29 
martie la Huşi.   

În 1899 sosirea lor s-a semnalat la: 21 
martie la Huşi, 24 martie la Tecuci, 25 
martie la Măstăcani, 2 aprilie la Bârlad. 
Plecarea lor, la Vaslui, a început la 9 august. 

În 1900 s-au observat sosind pe: 22 
martie la Comândăreşti, 31 martie la Vaslui, 
1 aprilie la Dorohoi, 2 aprilie la Huşi. La 10 
august încep a pleca de la Vaslui, la 3 
septembrie de la Bârlad şi la 5 septembrie de 
la Galaţi.  

În 1901 au sosit pe 16 martie la 
Măstăcani. Pe 12 august a plecat primul stol 
de berze de la Oancea, pe 20 august de la 
Bârlad, iar pe 6 septembrie de la Măstăcani. 

În 1902 au sosit pe 22 martie la Oancea, 
23 martie la Măstăcani, 28 martie la Bârlad, 
31 martie la Tg. Frumos. La 18 aprilie, la 
Iaşi, încă mai soseau berze. Plecări au fost 
semnalate la 5 august la Oancea şi 7 
septembrie la Iaşi. 

În 1903, ele au început să sosească la 15-
18 martie la Avrămeşti, 20 martie la Tecuci, 
23 martie la Tg. Frumos. Stolurile de plecare 
s-au constatat la 25 august 1903 la 
Avrămeşti, 10 septembrie la Iaşi şi 12 
septembrie la Tecuci. 

În 1904, primele berze au început să 
sosească la 26 martie 1904 la Oancea, 7 
aprilie la Bârlad, 4 aprilie la Comândăreşti, 9 
aprilie la Huşi şi 6 aprilie la Tecuci.  

Pentru 1905, datele de sosire consemnate 
au fost: 31 martie la Avrămeşti şi 25 martie 
la Comândăreşti. În cazul plecărilor s-au 
semnalat următoarele zile: 13 august la 
Bârlad şi 6 septembrie la Avrămeşti. 

Datele de sosire pentru 1906 au fost 
următoarele: 9 martie la Zorleni, 11 martie la 

Măstăcani, 20 martie la Comândăreşti, 28 
martie la Tecuci, 8 aprilie la Galaţi şi Bârlad. 
Plecarea lor s-a observat la 1 august la Huşi 
şi pe 12 septembrie la Măstăcani. 

În 1907 s-a semnalat venirea lor în zilele 
de: 25 martie la Galaţi, 30 martie la 
Măstăcani, 5 aprilie la Huşi şi 15 aprilie la 
Iaşi. 

Pasajele cocorilor (Grus grus, Fam. 
Gruidae) se observă în martie-aprilie şi 
septembrie-octombrie. 

În 1898 s-a observat sosirea lor în 
următoarele zile: 4 martie la Tecuci, 9 martie 
la Tg. Frumos, 18 martie la Botoşani, 20 
martie la Huşi, 27 martie la Măstăcani şi 28 
martie la Bârlad. Plecarea lor s-a semnalat la 
10 septembrie la Măstăcani. 

În 1899 au venit pe 17 martie la Huşi, 22 
martie la Tecuci, 25 martie la Măstăcani. 
Primele plecări s-au observat la 31 august 
(Avrămeşti), iar ultimele la 7 octombrie 
(Iaşi). 

În 1900, pe 27-28 martie, primii cocori 
au trecut prin dreptul Bârladului şi 
Comândăreştilor, la 1 aprilie pe la Dorohoi, 
iar pe 7-8 aprilie ajunseseră şi la Herţa. 
Observaţiile asupra plecării lor au indicat 
datele: 22 septembrie la Vaslui şi 21 
octombrie la Bârlad. 

La 15 martie 1901 a trecut primul stol de 
cocori prin dreptul Bârladului, iar la 19 
martie pe la Măstăcani. Plecările lor au fost 
semnalate în zilele de: 25 august (Bârlad), 17 
septembrie (Măstăcani) şi 21 septembrie 
(Oancea). 

În 1902 au sosit în zilele de: 23 martie la 
Măstăcani, 25 martie la Bârlad, 26 martie la 
Tg. Frumos, 26-27 martie la Tecuci, 29 
martie la Dorohoi, 31 martie la Vaslui şi 3 
aprilie la Iaşi. Plecările s-au semnalat astfel: 
30 septembrie la Iaşi şi 1 octombrie la 
Oancea. Ultimele stoluri, la Vaslui, au fost 
zărite pe 23 octombrie. 

Semnalarea sosirii acestor păsări în anul 
1903 s-a făcut astfel: 15-18 martie la 
Avrămeşti, 23 martie la Tecuci şi Tg. 
Frumos, 30 martie la Vaslui, 31 martie la 
Drăguşeni şi 5 aprilie la Bârlad. Datele de 
plecare notate au fost: 19 septembrie la Iaşi, 

Istros – Museum of Braila 
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20 septembrie la Tecuci, 25 septembrie la 
Bârlad.  

În 1904, cocorii au sosit la: 20 martie la 
Tg. Frumos, 22 martie la Vaslui, 31 martie la 
Comândăreşti, 1 aprilie la Comândăreşti şi 
10 aprilie Dorohoi. Primele stoluri de plecare 
s-au observat la 16 august la Zorleni, iar 
ultimele pe 14 octombrie la Vaslui. 

În 1905, cocorii au sosit la: 9 martie la 
Bârlad, 19 martie (Tg. Frumos), 21 martie 
(Zorleni), 25 martie (Avrămeşti), 28 martie 
(Comândăreşti). Au plecat la: 15 septembrie 
(Tg. Frumos), 20 septembrie (Tecuci), 27 
septembrie (Avrămeşti), 31 octombrie 
(Bârlad). 

În anul următor, s-au semnalat sosiri în 
zilele de: 7 martie (Huşi), 9 martie (Tecuci), 
18 martie (Bârlad şi Comândăreşti), 19 
martie (Măstăcani), 21 martie (Tg. Frumos), 
28 martie (Dorohoi). Plecările au fost 
observate la: 18 septembrie (Huşi), 25 
septembrie (Măstăcani), 5 octombrie 
(Vaslui).  

Pentru anul 1907, datele de sosire au 
fost:  25 martie (Galaţi), 29 martie (Tg. 
Frumos), 3 aprilie (Botoşani), 5 aprilie 
(Huşi), 7 aprilie (Tecuci), iar de plecare: 6 
septembrie (Zorleni), 18 septembrie 
(Dorohoi), 30 septembrie (Vaslui). 

Rândunelele (Hirundo rustica, Fam. 
Hirundinidae) sosesc în martie-aprilie şi 
pleacă cel mai târziu la sfârşitul lui 
octombrie. 

În 1898, s-a observat venirea lor astfel : 
29 martie la Tg. Frumos, 31 martie la 
Măstăcani, 10 aprilie la Huşi, 26 aprilie la 
Bârlad şi 2 mai la Herţa. La Tecuci, în 
primele zile ale lui aprilie «timpul fiind 
călduros au început să sosească, însă ele au 
dispărut în urma frigului din decada a doua şi 
au reapărut tocmai în ultima decadă» 
(Buletinul lunar al Observaţiunilor 
Meteorologice 1898, pag. 34). Plecarea lor, 
la Măstăcani, s-a constatat la 21 septembrie. 

În 1899, la Bârlad, au sosit primele 
rândunelele pe 9 aprilie.  

În 1900, au sosit pe 14 aprilie la Huşi şi 
21 aprilie la Dorohoi şi au plecat pe 3 
septembrie de la Bârlad, 5 septembrie de la 

Galaţi, ultimele stoluri, la Vaslui, fiind 
semnalate la 15-18 septembrie. 

În 1901 au sosit la 15 martie la Oancea. 
De la Bârlad au plecat pe 2 septembrie. 

Datele sosirii rândunelelor în 1902 au 
fost următoarele: 25 martie (Oancea), 6 
aprilie (Galaţi), 8 aprilie (Comândăreşti), 14 
aprilie (Tg. Frumos), 15 aprilie (Zorleni), 18 
aprilie (Iaşi), 19 aprilie (Dorohoi), 21 aprilie 
(Vaslui) şi 22 aprilie (Bârlad). Datele de 
plecare au fost: 4 septembrie (Iaşi), 1-4 
septembrie (Zorleni), 16 septembrie 
(Bârlad). 

La nivelul anului 1903, acestea au 
sosit la: 12 aprilie (Tecuci şi Bârlad), 16 
aprilie (Huşi), 19 aprilie (Galaţi), 20 aprilie 
(Zorleni), 25 aprilie (Iaşi), 26 aprilie 
(Dorohoi). Zilele în care s-a observat 
plecarea lor au fost: 25 august la Avrămeşti, 
13 septembrie la Iaşi, 18 septembrie la 
Tecuci şi  30 septembrie la Comândăreşti. 

În 1904, acestea au sosit la 9 aprilie la 
Huşi, 10 aprilie la Comândăreşti, 12 aprilie 
la Tecuci, 21 aprilie la Bârlad. Zilele de 
plecare semnalate au fost: 21 septembrie la 
Dorohoi şi 2 octombrie la Comândăreşti. 

În 1905 au sosit pe 13 aprilie la 
Comândăreşti. Zilele de plecare din acel an 
au fost următoarele: 24 august la Bârlad, 13 
septembrie la Avrămeşti, 16 septembrie la 
Tecuci, 18 septembrie la Dorohoi. 

Pentru 1906, s-au consemnat sosiri la: 12 
aprilie (Galaţi, Bârlad), 15 aprilie   
(Măstăcani), 17 aprilie (Comândăreşti). 

În 1907, rândunelele au sosit la: 10 
aprilie (Huşi), 18 aprilie (Tecuci), 28 aprilie 
(Iaşi). Plecarea lor a fost consemnată în 
zilele de: 10 septembrie (Dorohoi), 13 
septembrie (Zorleni), 23 septembrie (Vaslui). 

Lişiţele (Fulica atra, Fam. Rallidae) se 
întâlnesc în perioada martie-noiembrie, în 
luncile cu vegetaţie acvatică. La 5 martie 
1901 pe balta Şovârca, lângă Oancea, se 
observaseră primele exemplare. În anul 
1904, la 11 martie, se constată primele 
exemplare, tot la Oancea. 

Cucul (Cuculus canorus, Fam. 
Cuculidae) îşi face apariţia în luna aprilie. 
Datele de semnalare au fost următoarele: 

- 1898: 29 aprilie la Vaslui; 

Istros – Museum of Braila 
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- 1899: 16 aprilie la Avrămeşti, 18 
aprilie la Vaslui; 

- 1900: 21 aprilie la Vaslui; 
- 1902: 8 aprilie la Oancea, 26 aprilie la 

Vaslui, 28 aprilie la Măstăcani; 
- 1903: 26 aprilie la Tecuci, 30 aprilie la 

Bârlad; 
- 1904: 18 aprilie la Comândăreşti, 19 

aprilie la Huşi; 
- 1905: 22 aprilie la Comândăreşti; 
- 1906: 17 aprilie la Vaslui; 
- 1907: 27 aprilie la Bârlad. 
De asemeni, s-au semnalat prepeliţe 

(Coturnix coturnix, Fam. Phasianidae) şi 
pupeze (Upupa epops, Fam. Upupidae). 
Sosirea primelor prepeliţe s-a consemnat pe 
28 aprilie 1902 la Măstăcani şi 10 mai 1905 
la Comândăreşti, iar plecarea acestora în 
zilele de 13 septembrie 1905 la Avrămeşti şi 
18 septembrie 1905 la Dorohoi. Venirea 
pupezelor s-a consemnat în zilele de 8 aprilie 
1902 la Oancea, iar pentru Comândăreşti la: 
10 aprilie 1904, 30 aprilie 1905 şi 17 aprilie 
1906.  

Oaspeţi de vară (aprilie-
august/septembrie) sunt şi privighetorile 
(Luscinia luscinia, Fam. Turdidae). Date 
consemnate de sosire a acestora au fost: 16 
aprilie 1899 (Avrămeşti), 29 aprilie 1900 
(Vaslui), 29 martie 1902 (Avrămeşti), 30 
aprilie 1902 (Vaslui), 15-18 martie 1903 
(Avrămeşti), 10 aprilie 1903 (Oancea), 16 
aprilie 1906 (Vaslui). 

Plecări ale acestora s-au consemnat 
astfel: 25 august 1903 (Avrămeşti), 6 
septembrie 1905 (Avrămeşti). 

Sitarii (Scolopax rusticola, Fam. 
Charadriidae) realizează pasaje primăvara şi 
toamna. Dintre cele de primăvară amintim: 9 
martie 1898 la Tg. Frumos, 15 aprilie 1899 
la Dorohoi, 1 aprilie 1900 la Dorohoi, 15 
aprilie 1900 la Herţa, 20 martie 1902 la 
Dorohoi, 25 martie 1902 la Vaslui, 5 aprilie 
1902 la Comândăreşti, 15-18 martie 1903 la 
Avrămeşti, 30 martie 1903 la Vaslui, 31 
martie 1904 la Comândăreşti, 5 aprilie 1904 
la Dorohoi, 6 aprilie 1904 la Tecuci, la 18 
martie 1906 la Huşi, 19 martie 1906 la 
Dorohoi, 21 martie 1906 la Tg. Frumos.   

Dintre datele de plecare semnalate 
amintim: 12 octombrie 1902 la Dorohoi, 18 
septembrie 1904 la Dorohoi, 26 octombrie 
1905 la Comândăreşti. 

Sunt câteva semnalări şi pentru alte 
specii: 

a) becaţine (Gallinago gallinago, Fam. 
Charadriidae). La Tg. Frumos au sosit, în 
1898, pe 9 martie, iar în 1899, la Dorohoi, pe 
15 aprilie. 

b) grauri (Sturnus vulgaris, Fam. 
Sturnidae). S-a semnalat sosirea lor la 18 
aprilie 1904 la Tecuci şi 30 martie 1905 la 
Avrămeşti. Date despre plecarea lor nu se 
păstrează decât din 1905 de la Avrămeşti (22 
septembrie). 

c) nagâţi (Vanellus vanellus, Fam. 
Charadriidae). Venirea lor s-a consemnat pe 
7-8 aprilie 1898 la Herţa şi 28 februarie 1902 
la Comândăreşti. Tot la Comândăreşti, pe 15 
martie 1904 sosiseră exemplare răzleţe, dar 
în zilele de 30 şi 31 martie, ei au sosit «în 
cârduri numeroase». Pasajul de toamnă s-a 
consemnat doar în 1903, la Comândăreşti (30 
octombrie).  

d) plecarea lăstunilor (Riparia riparia, 
Fam. Hirundinidae) a fost semnalată doar o 
singură dată (la Iaşi pe 7 septembrie 1902).  

e) sosirea codobaturilor (Motacilla alba, 
Fam. Motacillidae) s-a notat doar la 3 staţii: 
Vaslui (23 martie 1904), Tecuci (8 aprilie 
1904) şi Dorohoi (19 martie 1906).  

f) despre fluierari (Tringa totanus, Fam. 
Charadriidae) se păstrează o singură 
menţiune: aceea de sosire la Dorohoi din 
1906 (la 21 martie). 

În afara datelor exacte de semnalare a 
venirii ori plecării unor specii de păsări 
migratoare, observatorii staţiilor/posturilor 
meteorologice au făcut uneori şi menţiuni cu 
caracter general. Dintre acestea, menţionăm 
doar câteva: 

- în aprilie 1901, la Măstăcani «toate 
păsările călătoare au sosit» (Buletinul lunar 
al Observaţiunilor Meteorologice, 1901, pag. 
67); 

- în mai 1902, la Galaţi «toate păsările 
călătoare şi-au făcut cuibul şi clocesc» 
(Buletinul lunar al Observaţiunilor 
Meteorologice, 1902, pag. 90); 

Istros – Museum of Braila 
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- în iunie 1902, la Tg. Frumos «păsările 
călătoare ca barza, cocorul, rândunica, 
prepeliţa au toate pui, iar la unele din ele 
sunt zburători» (Buletinul lunar al 
Observaţiunilor Meteorologice, 1902, pag. 
117); 

- în august 1903, la Tg. Frumos 
« rândunelele formează stoluri de plecare » 
(Buletinul lunar al Observaţiunilor 
Meteorologice, 1903, pag. 134). 

 
 

Concluzii: 
 

După cum se observă din datele prezentate, 
predomină informaţiile referitoare la berze, 
cocori şi rândunele. Mai puţine sunt cele 
referitoare la cuci şi sitari. Referirile la 
celelalte specii sunt cu totul sporadice. 

Pe baza acestor date, pentru unii ani luaţi 
în analiză, se poate reconstitui cronologia 
migraţiei păsărilor dinspre sud spre nord 
primăvara şi în sens invers în anotimpul de 
toamnă. 

În funcţie de condiţiile climatice 
specifice anilor respectivi, se pot constata 
variaţii în calendarul migraţiei. 

Teritoriul analizat se află în lungul a 
două drumuri de migraţie a păsărilor: cel 
carpatic (în lungul Siretului) şi cel est-elbic 
(în lungul Prutului).  
Greu accesibile astăzi, datele prezentate sunt 
valoroase pentru zoogeografia istorică, mai 
ales că se referă la un spaţiu puţin studiat din 
acest punct de vedere. 
 
 
Rezumat: 
 

SEMNALĂRI ORNITOLOGICE DIN  
PERIOADA 1898-1907 ÎN MOLDOVA  

DINTRE SIRET ŞI PRUT 
 

Lucrarea prezintă primele observaţii ale unor 
specii de păsări migratoare, realizate cu un 
secol în urmă în Moldova, în spaţiul dintre 
râurile Siret şi Prut. Acestea au fost efectuate 
de către observatori de la staţiile 
meteorologice care au existat la vremea 
respectivă pe acest teritoriu (Galaţi, 
Măstăcani, Oancea, Drăguşeni, Tecuci, 
Bârlad, Zorleni, Avrămeşti, Huşi, Vaslui, 
Iaşi, Tg. Frumos, Botoşani, Comândăreşti, 
Dorohoi şi Herţa). Sunt menţionate 
următoarele specii: barza albă (Ciconia 
ciconia), cocorul (Grus grus), rândunica 
(Hirundo rustica), lişiţa (Fulica atra), cucul 
(Cuculus canorus), prepeliţa (Coturnix 
coturnix), pupăza (Upupa epops), 
privighetoarea de zăvoi (Luscinia luscinia), 
sitarul de pădure (Scolopax rusticola), 
becaţina comună (Gallinago gallinago), 
graurul (Sturnus vulgaris), nagâţul (Vanellus 
vanellus), lăstunul de mal (Riparia riparia), 
codobatura albă (Motacilla alba) şi fluierarul 
cu picioare roşii (Tringa totanus). 
Informaţiile prezentate pot fi utile în 
discutarea anumitor aspecte legate de 
zoogeografia istorică. 
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Abstract: A knowledge of animal communities has both a scientific and practical importance. Brăila 
County was divided into hunting groups and sub-groups in terms of the number of specimens observed 
on the hunting funds in 1969 and 2003. The groups and sub-groups delimited then have in time 
evolved into autochthonous but also colonised species. The dynamics of animal populations is 
influenced by human intervention into the geographical landscape. From four groups with two sub-
groups noticed in 1969, a number of six groups and seven sub-groups were distinguished in 2003. 
Hunting species represent an important faunistic and zoogeographical component of the natural capital. 
 
Keywords: Brăila County, faunistic elements, hunting, hunting groups, sub-groups 
 
 
Introducere:1 
 
Cunoaşterea comunităţilor animale are 
importanţă nu numai ştiinţifică, dar şi 
practică. Pentru numeroase grupe, greutăţi în 
observarea lor dar şi în prinderea 
exemplarelor au limitat aplicarea metodelor 
cantitative. 

Pentru unele specii importante din punct 
de vedere ecologic, dar şi economic, 
estimările numerice realizate anual prin 
diferite metode, permit evidenţierea 
importanţei acestora în strânsă legătură atât 
cu aspectul dinamic, dar şi geografic (de 
regionare faunistică). 

În România, hărţi cinegetice complexe s-
au publicat doar pentru fosta regiune Oradea 
(Popescu 1959), dar şi pentru Oltenia 
(Drugescu 1969) şi Banat (Bunescu şi 
Drugescu 1970). 

Lucrarea noastră a avut în vedere 
teritoriul judeţului Brăila, care a fost împărţit 

                                            
Sorin Geacu: Academia Română, Institutul de 
Geografie, Str. Dimitrie Racoviţă nr. 12, sector 2, 
023993, Bucureşti. 

în grupe şi subgrupe cinegetice, luându-se în 
considerare numărul de exemplare observate 
în primăverile anilor 1969 şi 2003 pe 
fondurile de vânătoare. Pentru habitatele 
animalelor de interes vânătoresc, acestea  
sunt o consecinţă a factorilor geografici. În 
continuare vom realiza o caracterizare 
geografică a acestui judeţ. 
 
 
Rezultate şi discuţii: 
 
Caracterizare geografică 

 
Situat în sud-estul ţării, judeţul Brăila are o 
suprafaţă totală de 4766 km2, fiind unul din 
cele mai mici judeţe, deţinând abia 2% din 
suprafaţa României. 

Geomorfologic, 58% din suprafaţa 
judeţului este reprezentată de subunităţi ale 
Câmpiei Române, iar 42% de lunci, 
altitudinea maximă (53 m) aflându-se la sud 
de satul Cireşu.  

La sud de valea Călmăţuiului (afluent al 
Dunării), se află Bărăganul Central (extins în 
sud până la valea Ialomiţei), numit şi Câmpia 
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Călmăţuiului. Pe dreapta văii Călmăţuiului 
se află nisipuri eoliene dunificate, fixate. 
Totodată aici se întâlnesc şi numeroase 
depresiuni de tasare (crovuri), cu deosebire 
în arealul Dudeşti-Roşiori-Ciocile (în unele 
din acestea fiind cantonate lacuri cu regim 
semipermanent). 

În Bărăganul de nord (Câmpia Brăilei) 
situat între valea Călmăţuiului (în sud) şi 
luncile Buzău-Siret (în nord) şi a Dunării (în 
est), s-au deosebit următoarele subunităţi de 
relief: Câmpul Viziru în sud-est, Câmpul 
Movila Miresii în partea centrală, Câmpul 
Mircea Vodă în vest şi Câmpul Râmnicelu-
Romanu în extremitatea de nord (acesta din 
urmă ceva mai vălurit). Altitudinile sunt mai 
reduse în est (20-25 m) şi mai ridicate în vest 
(35-40 m), iar grosimea loessului variază 
între 2 şi 7 m (2 m la Movila Miresii, 5 m la 
Unirea şi Viziru, 6 m la Oprişeneşti şi 
Lanurile, 7 m la Urleasca). Contactul 
Câmpiei Brăilei cu lunca Buzău-Siret, se 
face printr-un abrupt de 5-20 m (20 m în 
dreptul satului sugestiv numit Muchea). 

În lunca Dunării, reprezentativă este 
Balta Brăilei (96000 ha) extinsă integral între 
limitele acestui judeţ între braţele Măcin sau 
Dunărea Veche (în est) şi Cremenea (în 
vest). Are circa 60 km lungime şi 20 km 
lăţime, altitudinea ei scăzând uşor de la sud 
spre nord. Înaintea acţiunilor de îndiguire şi 
desecare demarate în anul 1964, Balta Brăilei 
cuprindea un original complex de lacuri, 
gârle, braţe părăsite, grinduri fluviatile în 
lungul braţelor principale şi privalelor etc. În 
1964, numărul lacurilor era de circa 200 în 
suprafaţă totală de 16750 ha, cele mai mari 
fiind Şerbanul (2568 ha) şi Ulmul (1000 ha). 
În acel an, utilizarea terenului în Balta 
Brăilei era următoarea: lacuri, bălţi şi 
vegetaţie stuficolă – 49,9%, păduri – 20,6%, 
terenuri arabile – 18% şi păşuni – 11,5%. 
Ulterior, în intervalul 1964-1970, Balta 
Brăilei a fost supusă unor lucrări complexe 
de îndiguire, desecare, defrişare şi 
destufizare, astfel că, până azi, s-a mai 
păstrat doar o porţiune din vechea „Baltă”, în 
partea de vest şi sud-vest a acesteia. O mică 
parte, în 1979, a fost declarată rezervaţie 
naturală de către fostul Consiliu Popular al 

judeţului Brăila, areal care, extins, din anul 
2000 constituie „Parcul Natural Balta Mică a 
Brăilei” în suprafaţă de 17529 ha, delimitat 
oficial prin Hotărârea Guvernului României 
nr. 230 din 4 martie 2003, cu o mare 
diversitate a habitatelor. Restul sunt terenuri 
agricole (72400 ha) cu peste 1500 km canale 
de irigaţii şi drenaj. 

Lunca Siretului din nordul judeţului 
ajunge şi la 20 km lăţime, şi, deşi îndiguită 
de mulţi ani, ea a fost totuşi afectată de 
inundaţii, ca de exemplu cele din anii 1970 şi 
2005 (cu repercursiuni asupra faunei). 

Amenajată a fost şi lunca Buzăului din 
nord-vestul judeţului. În partea de sud, lunca 
Călmăţuiului are caracter asimetric (malul 
drept fiind mai înalt cu 3-6 m faţă de cel 
stâng). În zona Galbeni-Jirlău este o mică 
porţiune a Câmpiei Râmnicului. 

Climatic, judeţul Brăila se află în 
regiunea temperat-continentală cu influenţe 
de ariditate. 

După datele de înregistrare de la staţiile 
meteorologice Brăila (6 m alt.), Viziru (20 m 
alt.) şi Făurei (54 m alt.), radiaţia solară 
globală medie anuală variază între 123,3 
kcal/cm2 la Făurei şi 127,6 kcal/cm2 la 
Viziru. 

Temperatura medie anuală a aerului are 
valori de 10,3°C la Făurei, 10,4°C la Viziru 
şi 11,1°C la Brăila. Cea mai redusă 
temperatură medie caracterizează luna 
ianuarie (-3,0°C la Făurei), iar cea mai 
ridicată luna iulie (23,1°C la Brăila). 
Amplitudinea termică medie anuală atinge 
25,4°C la Făurei. 

Temperatura maximă absolută a aerului 
pe teritoriul acestui judeţ a fost de 44,5°C 
fiind înregistrată la 10 august 1951 la fosta 
staţie meteorologică de la ferma Ion Sion 
(azi Râmnicelu). Tot aici s-a înregistrat şi 
minima termică absolută: -29,0°C pe 25 
ianuarie 1942. 

Numărul mediu anual al nopţilor geroase 
(temperatura minimă  ≤ -10°C) este de 16,9 
la Făurei şi 17,2 la Viziru, cel al zilelor de 
iarnă (temperatura maximă ≤ 0°C) este de 
30,5 la Viziru şi 32,3 la Făurei, cel al zilelor 
de vară (temperatura maximă ≥ 25°C) este de 
103,8 la Viziru şi 103,9 la Făurei, cel al 
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zilelor de tropicale (temperatura maximă ≥ 
30°C) este de 33,8 la Făurei şi 38 la Viziru, 
iar al nopţilor tropicale (temperatura minimă 
≥ 20°C) este de 2,2 la Viziru şi 2,5 la Făurei. 

Temperatura medie la suprafaţa solului 
este de 12,3°C la Făurei şi 12,6°C la Viziru. 

Umezeala relativă medie anuală a aerului 
la Viziru este 77,0%, cu un maxim în 
decembrie (89,6%) şi un minim în iulie 
(65,6%). 

La Făurei, numărul mediu anual de zile 
cu cer senin este de 84,3, iar al celor cu cer 
acoperit de 88,7, restul zilelor anului fiind 
considerate ca noroase. 

Durata medie anuală de strălucire a 
soarelui este de 2141 ore la Făurei şi 2173,1 
ore la Viziru. 

Cea mai redusă cantitate medie anuală de 
precipitaţii atmosferice (395 mm) s-a 
înregistrat la postul pluviometric Berteşti (23 
m altitudine) în sud-estul judeţului. La 
Brăila, media este de 454,8 mm, la Viziru de 
481,5 mm, la Făurei de 471,0 mm, la 
Bărăganul înregistrându-se cea mai mare 
cantitate (490,0 mm).  

La Brăila, în semestrul cald (aprilie-
septembrie), cad în medie 266,7 mm, iar în 
cel rece (octombrie-martie) - 188,1 mm. În 
timpul anului, în medie, cea mai mare 
cantitate (63,9 mm) cade în iunie, iar cea mai 
redusă (28,3 mm) în februarie. 

Cele mai mari cantităţi maxime de 
precipitaţii înregistrate în 24 de ore pe 
teritoriul judeţului Brăila au fost de: 186,0 
mm la 27 VIII 1966 la Unirea, 126,0 mm la 
3 IX 1910 la Filiu-Lişcoteanca, 117,7 mm la 
13 IX 1899 la Viziru, 110,7 mm la 8 VI 1926 
la Brăila şi 106,0 mm la 5 IV 1951 la Colţea. 

Cele mai mari cantităţi anuale de 
precipitaţii atmosferice căzute au fost de 
700,2 mm în 1972 la Făurei, 712,8 mm la 
Viziru în 1897 şi 863,8 mm la Brăila în 
1966.  

Grosimea medie anuală a stratului de 
zăpadă este de 1,5 cm la Viziru, 1,8 cm la 
Făurei şi 3 cm la Brăila.   

Direcţiile predominante ale vântului – în 
medii multianuale -, sunt nord şi nord-est 
atât la Viziru (17%, respectiv 10,5%), cât şi 
la Făurei (20,9% respectiv 14,4%). Valoarea 

multianuală a calmului este de 36% la Făurei 
şi 41,1% la Viziru. Cele mai mari viteze 
medii plurianuale le au, la Viziru, vânturile 
din direcţiile nord (5,7 m/s) şi sud-vest (4,4 
m/s), iar la Făurei, cele din direcţiile nord 
(6,2 m/s) şi nord-est (4,9 m/s). 

Data medie a primului îngheţ este la 10 
X la Viziru şi 16 X la Făurei, iar a ultimului 
îngheţ este la 14 IV la Făurei şi 17 IV la 
Viziru, durata medie a intervalului fără 
îngheţ fiind de 176 zile la Viziru şi 185 zile 
la Făurei. 

La staţia meteorologică Făurei, numărul 
de zile cu brumă este de 21,4, al celor cu 
chiciură de 2,8, al celor cu polei de 3,9 iar al 
celor cu viscol de 7,8 zile.     

Lungimea principalelor ape curgătoare 
pe teritoriul judeţului este următoarea: 
Dunărea (120 km), Buzău (125 km), 
Călmăţui (84 km) şi Siret (48 km). Din 
debitul mediu al Dunării (6000 m3/s), 67% se 
scurge pe braţul Cremenea şi 33% pe 
Dunărea Veche. Siretul are un debit mediu 
de 184 m3/s, Buzăul de 28 m3/s, în timp ce 
Călmăţuiul are numai 1,4 m3/s. 

În judeţul Brăila se află 35 lacuri, cele 
mai importante fiind: Balta Albă – 1012 ha, 
Jirlău – 890 ha, Amara – 600 ha, Blasova -
375 ha, Ianca – 322 ha, Plopu – 180 ha, 
Movila Miresii – 180 ha, Lacul Sărat – 39 ha 
şi Lutul Alb – 32 ha.   

În judeţ, vegetaţia primară a fost cea 
stepică, azi aproape integral înlocuită 
datorită activităţilor antropice în special cu 
agrosisteme. Şi bogata vegetaţie din Balta 
Brăilei a fost mult modificată în urma 
amenajărilor din anii `60. De altfel, 
mecanizarea şi chimizarea agriculturii au 
influenţat fauna (prin zgomotul produs de 
maşinile agricole, reducerea posibilităţilor de 
cuibărire etc.). 

Importanţă pentru multe specii 
cinegetice o au pădurile, judeţul Brăila fiind 
însă unul din cele mai slab împădurite din 
ţară (4,8% din suprafaţă). În structura 
fondului forestier predomină speciile moi 
(plop – 36%, salcie – 33%) şi salcâmul 
(15%), celelalte având ponderi reduse. În 
afara pădurilor naturale, încă de acum un 
secol s-au împădurit câteva areale de sute de 
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hectare cu salcâm şi stejar, creându-se păduri 
la Lacu Sărat, Berteşti etc. Azi, cea mai mare 
parte a pădurilor judeţului sunt în luncile 
Dunării, Siretului şi Buzăului. În Câmpia 
Bărăganului, cea mai întinsă este pădurea 
Viişoara alcătuită din salcâm (95%) şi stejar 
(5%). Perdelele forestiere de protecţie 
(pentru căi de comunicaţie ori alte obiective) 
create în anii 1920-1960 sunt utile faunei 
îndeosebi pentru adăpost şi hrană. 

Toate categoriile de acţiuni antropice 
exercitate de-a lungul timpului pe teritoriul 
acestui judeţ, au dus la următoarea structură 
a fondului funciar (% din suprafaţa totală, la 
începutul anului 2005): terenuri agricole 
81,6% (73,3% teren arabil, 7% păşuni, 1% 
vii, 0,2% livezi, 0,1% fâneţe), ape şi bălţi 
6,4%, păduri 5,6% şi alte terenuri 6,4%. 
Aşezările cuprind 4 oraşe, 40 de comune cu 

140 de sate, care aveau la recensământul din 
2002, un număr de 373174 locuitori, 
rezultând o densitate de 78,3 locuitori/km2. 

Un factor stresant pentru lumea animală 
sunt şi transporturile, atât rutiere (1186 km 
drumuri publice, din care 261 km 
modernizaţi, 551 km cu îmbrăcăminţi 
asfaltice, restul nemodernizaţi), dar şi 
feroviare (184 km, din care 126 km dublu-
electrificaţi).  

Dintre toponimele cu importanţă 
zoogeografică amintim: Movila Viezurilor la 
sud-est de Berteşti, Movila Lupului la nord-
vest de Surdila Găiseanca, Privalul Vidroiu 
lângă Stăncuţa şi Ostrovul Lupului la est de 
Tichileşti. 

În Tab. 1 este redată dinamica 
populaţiilor unor specii de interes cinegetic, 
pe un interval de 34 de ani. 

 
 
Tabelul nr. 1  Dinamica populaţiilor unor specii de interes cinegetic în intervalul 1969-2003 
(exemplare) 
 

An/Specia Iepure Căprior Vulpe Dihor Nevăstuică Mistreţ Fazan Potârniche 
1969 29016 681 385 286 24 4 3050 1913 
1978 24000 1700 120 300 300 140 * * 
2003 47517 1503 590 628 602 256 9436 2168 

* Lipsă date. 
 
 
Harta cinegetică a judeţului Brăila în anul 
1969 
 
Grupele şi subgrupele cinegetice s-au 
constituit pe baza următoarelor specii: 
iepure, fazan, potârniche, căprior şi mistreţ, 
la care s-a făcut evaluarea în primăvara 
acelui an. 

La nivelul anului 1969, erau pe teritoriul 
acestui judeţ un număr de 48 de fonduri de 
vânătoare, din care 9 ale Ocolului Silvic 
Brăila, 9 ale Ocolului Silvic Ianca şi 30 ale 
AJVPS Brăila. Ca suprafaţă, cele mai întinse 
erau fondurile: Romanu (13700 ha), Cotu 
Lung (13700 ha) şi Lişcoteanca (10900 ha), 
iar cel mai restrâns era fondul Valea Cânepii 
(6200 ha). Din totalul fondurilor, un număr 
de 16 nu aveau păduri. Clasificarea 
fondurilor pe categorii s-a realizat prin 

calcularea numărului de exemplare (pe 
specii) care se găsesc pe suprafaţa fiecărui 
fond la 1000 ha, pe baza formulei utilizate de 
Bunescu şi Drugescu (1970): nr. exemplare 
existente pe fondul de vânătoare x 1000 / 
suprafaţa totală a fondului (ha). 

Anumite specii  (considerate „specii de 
bază”) care sunt împreună pe mai multe 
fonduri alcătuiesc grupe cinegetice.  

S-au luat în consideraţie principalele 
specii de vânat la care se face evaluarea 
numerică, astfel că pentru evidenţierea 
grupelor respective s-a  luat în consideraţie 
ponderea fiecărei specii. 

Totodată în cadrul grupelor, pe anumite 
fonduri de vânătoare apar şi alte specii 
(notate pe hartă folosindu-se iniţiala speciei 
respective), ele formând subgrupe cinegetice 
în cadrul grupelor cinegetice mari.  
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Pentru a ilustra proporţia cu care fiecare  
specie participă la constituirea grupelor şi 

subgrupelor cinegetice am împărţit efectivele 
în 3 categorii (Tab. 2). 

 
 
Tabelul nr. 2  Participarea numerică a speciilor la constituirea categoriilor* 
 

 Număr de  exemplare la 1000 ha 
Categoria/Specia 3 2 1 
Iepure <50 50-200 >200 
Potârniche <20 20-100 >100 
Căprior <5 5-30 >30 
Fazan <20 20-100 >100 
Mistreţ <2 2-5 >5 

*Această clasificare s-a făcut pe baza literaturii de specialitate. 
 
 

Astfel, în cuprinsul judeţului Brăila (Fig. 
1) am deosebit un număr de 4 grupe naturale 
cinegetice cu 2 subgrupe:  

Grupa I: iepure  – potârniche; 
Subgrupa I/1: iepure – potârniche + 
căprior; 

Grupa II: iepure – căprior; 
Subgrupa II/1: iepure – căprior + 
potârniche; 

Grupa III: iepure – fazan – potârniche –
căprior; 

Grupa IV: fazan – iepure – căprior – 
potârniche. 

Suprafeţele ocupate de cele 4 grupe 
cinegetice erau următoarele (% din suprafaţa 
judeţului):  I – 83,5%, II – 9,0%, III – 5,5% 
şi IV – 2,0%. Cea mai întinsă suprafaţă din 
judeţ era caracterizată de grupa cinegetică 
naturală iepure-potârniche. Din analiza 
efectuată (Tab. 3) reiese că pentru toate 
speciile predomină categoriile 2 şi 3, deci cu 
efective nu prea mari. 

Dintre cele 4 specii care formează 
grupele şi subgrupele cinegetice la nivelul 
anului 1969, două specii sunt mamifere şi 
două păsări. 

Iepurele şi potârnichea aveau atunci cea 
mai mare importanţă cinegetică. Deşi 
căpriorul era observat pe 19 fonduri 
cinegetice (40% din numărul lor total), 
totuşi, mărimea populaţiilor era redusă, iar 
fazanul fusese colonizat doar pe 4 fonduri 
(Colţea, Viişoara, Spiru Haret şi Valea 
Cânepii).   

Menţionăm şi faptul că, în anul 1966, cei 
mai mulţi iepuri s-au vânat la: Scorţaru 
Vechi (580 ex.), Romanu (500 ex.), Urleasca 
(350 ex.), Oprişeneşti (350 ex.), Brăiliţa (340 
ex.), Jirlău (330 ex.) şi Valea Cânepii (290 
ex.), iar cele mai multe vulpi la Viişoara (30 
ex.), Însurăţei (30 ex.) şi Şuţeşti (27 ex.). 

 
Harta cinegetică a judeţului Brăila în anul 
2003 
 
La nivelul acestui an, teritoriul judeţului 
Brăila era împărţit într-un număr de 50 
fonduri cinegetice, din care 12 erau în 
administrarea ocoalelor silvice Brăila, Lacu 
Sărat şi Ianca (încadrate atunci Direcţiei 
Silvice Slobozia), iar 38 de fonduri 
cinegetice aparţineau diferitelor asociaţii de 
vânătoare şi pescuit din Brăila, Bucureşti şi 
Braşov. 

Cel mai extins este fondul Frecăţei 
(15100 ha) din sud-estul judeţului, dar încă 
două fonduri mari (Măxineni – 14400 ha şi 
Şuţeşti – 14800 ha) se află în partea de nord-
vest a judeţului. Cel mai restrâns este fondul 
Muchea care are numai 5100 ha. 

Utilizând aceeaşi metodologie ca şi 
pentru anul 1969, am evidenţiat în anul 2003, 
un număr de 6 grupe cinegetice cu 7 
subgrupe (Fig. 2) astfel: 

Grupa I: iepure – potârniche; 
Subgrupa I/1: iepure – potârniche + 
căprior; 
Subgrupa I/2: iepure – potârniche + 
căprior şi fazan; 
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Subgrupa I/3: iepure – potârniche + 
fazan şi căprior; 

Grupa II: iepure – fazan; 
Subgrupa II/1: iepure – fazan + 
potârniche; 

 Subgrupa II/2: iepure – fazan + 
căprior; 

Grupa III: fazan – căprior - mistreţ; 
Grupa IV: fazan – iepure – căprior – 

potârniche - mistreţ; 

Grupa V: iepure – fazan – potârniche – 
căprior; 
Subgrupa V/1: iepure – fazan – 
potârniche – căprior + mistreţ; 

Grupa VI: iepure – fazan – căprior – 
potârniche; 
Subgrupa VI/1: iepure – fazan – 
căprior – potârniche + mistreţ. 

 
 
Figura nr. 1 Harta cinegetică a judeţului Brăila în 1969 
 

 
 
 
Tabelul nr. 3 Numărul de fonduri de vânătoare ocupate de diversele specii de vânat, pe grupe 
cinegetice şi categorii de efective în anul 1969 
 

Grupa I I I II II II III III III IV IV IV 
Categoria/Specia 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
Iepure 3 36 1 1 3 - - 2 1 - 1 - 
Căprior 10 1 - 4 - - 1 1 1 - 1 - 
Fazan - - - - - - - 2 1 - 1 - 
Potârniche 40 - - 3 - - 2 - 1 1 - - 
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Figura nr. 2 Harta cinegetică a judeţului Brăila în 2003 
 

 
 
 

Suprafeţele ocupate de cele 6 grupe 
cinegetice (% din suprafaţa judeţului) sunt 
următoarele: I – 13,2%, II – 5,9%, III – 
3,7%, IV – 1,4%, V – 42,9%, VI – 32,9%. 

Ca şi în 1969, şi în anul 2003, după cum 
reiese din Tab. 4, pentru toate speciile 
predomină covârşitor categoriile 2 şi 3 
(efective mici şi, pe alocuri, mijlocii). 

 
 
Tabelul nr. 4 Numărul de fonduri de vânătoare ocupate de diversele specii de vânat, pe grupe 
cinegetice şi categorii de efective în anul 2003 
 

Grupa I I I II II II III III III IV IV IV V V V VI VI VI 
Categ./Specia 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
Căprior 5 - - 1 - - 2 1 - - 1 - 15 5 - 10 5 - 
Mistreţ - - - - - - 2 1 - - 1 - 5 1 - 8 1 - 
Iepure 1 6 - 1 3 - - - - - 1 - 1 18 1 - 15 - 
Fazan 2 - - 4 - - - 2 1 - - 1 15 4 1 9 6 - 
Potârniche 7 - - 3 - - - - - 1 - - 18 2 - 15 - - 

 
 

Comparativ cu situaţia existentă în anul 
1969, cea din 2003 adaugă la lista speciilor 
edificatoare de grupe şi subgrupe cinegetice  
doar mistreţul. Dacă iepurele, potârnichea şi 

căpriorul erau prezente pe aproape toate 
fondurile de vânătoare, mistreţul era întâlnit 
doar pe 19 fonduri (38% din numărul lor). 
Acţiunile de colonizare a fazanului s-au 
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intensificat în ultimele trei decenii, astfel că, 
la nivelul anului 2003 acesta era semnalat pe 
un număr de 45 de fonduri cinegetice. 

 
Dinamica populaţiilor principalelor specii de 
interes cinegetic din judeţul Brăila în ultima 
jumătate de secol 
 
Pentru evidenţierea acestui aspect am utilizat 
fişele fondurilor de vânătoare şi situaţiile 
evaluărilor vânatului efectuate în primăverile 
anilor 1957, 1969 şi 2003. 

Iepurele, vânatul cel mai popular în acest 
judeţ are, pe ansamblu, efective în creştere. 
Astfel, dacă în 1957 efectivul său era de 
4480 exemplare (maxim 400 exemplare pe 
fondul Batogu şi 300 exemplare lângă 
Râmnicelu), în 1969 acestea au crescut de 
aproape 6,5 ori, ajungând la circa 29000 
exemplare, în timp ce în primăvara anului 
2003, populaţia de iepure era apreciată la 
47500 exemplare, ceea ce înseamnă mai mult 
de 10 ori comparativ cu situaţia din 1957. 

La nivelul anului 1957, cei mai mulţi 
iepuri erau pe fondurile cinegetice: Batogu 
(400 exemplare), Râmnicelu (300 
exemplare), Mihai Bravu (280 exemplare) şi 
Romanu (280 exemplare), iar cele mai 
reduse pe fondurile Stăncuţa (40 exemplare), 
Măraşu (40 exemplare), Brăiliţa (30 
exemplare) şi Chiscani (10 exemplare).  

În 1969, 1000 şi peste 1000 de 
exemplare de iepuri s-au raportat pe 
fondurile cinegetice: Berteşti (1000), Batogu 
(1000), Plopu (1000), Colţea (1050), 
Viişoara (1100 ha), Scorţaru (1100 ex.), 
Surdila Greci (1150), Brăiliţa (1400), Valea 
Cânepii (1490), Romanu (1800). Cele mai 
mici populaţii s-au constatat pe fondurile: 
Stăncuţa (400 exemplare), Racoviţa (450 
exemplare), Râmnicelu (500 exemplare) şi 
Jugureanu (525 exemplare). 

În luna martie a anului 2003, cei mai 
mulţi iepuri fuseseră constataţi la marginea 
de vest a judeţului, pe fondul de vânătoare 
Surdila Greci (2200 exemplare). Iepuri 
numeroşi au mai fost observaţi atunci pe 
câmpul de la vest de satul Bordei Verde 
(fondul cinegetic Perişoru – aproape 2000 

exemplare) şi la nord-vest de Ianca, pe 
fondul Deduleşti (în jur de  1700 exemplare). 

Cei mai puţini iepuri s-au observat în 
lunca Dunării pe fondurile de vânătoare 
Tichileşti (550 exemplare), Bâsca (520 
exemplare) şi Blasova (325 exemplare), dar 
şi în câmpie, pe fondurile cinegetice Zăvoaia 
(475 exemplare) şi Tătaru (570 exemplare).  

Situaţia potârnichii, pasăre tipică de 
stepă, s-a mai îmbunătăţit oarecum în 
ultimele 5 decenii. Dacă la mijlocul secolului 
XX, nu se observaseră decât câteva zeci de 
exemplare în tot judeţul (să nu uităm că era o 
perioadă de frământări în ceea ce priveşte 
situaţia terenurilor, ceea ce implicit nu mai 
asigura liniştea necesară etc.). 

În primăvara anului 1969 s-au observat 
1913 exemplare. În acel an, ea lipsea în cea 
mai mare parte a Bălţii Brăilei, pe 
majoritatea celorlalte fonduri cinegetice fiind 
observate câte 10-70 exemplare, mai multe 
fiind evidenţiate pe fondurile Scorţaru (100 
ex.), Colţea (160 ex.), Deduleşti (180 ex.), 
Făurei (120 ex.) şi Valea Cânepii (123 ex.). 

În primăvara anului 2003, stocul de 
potârnichi nu crescuse prea mult (2168 ex.), 
pe majoritatea fondurilor fiind observate 15-
60 ex., cele mai multe pe fondurile Pelicanu 
(220 ex.) aflat la limita cu judeţul Tulcea, 
apoi Deduleşti (180 ex.) şi Tudor 
Vladimirescu (110 ex.) din nord-estul 
Câmpiei Brăilei. 

Referitor la căprior şi aici se constată o 
redresare a mărimii populaţiei în ultima 
jumătate de secol, de la cele câteva 
exemplare observate în 1957, efectivul a 
crescut la 681 ex. în luna martie a anului 
1969, pentru ca, până în 2003, să crească de 
2,2 ori ajungând la 1503 ex. 

Pentru a se reface populaţia de căprior 
din Câmpia Brăilei, s-au adus exemplare din 
alte părţi ale ţării. De exemplu, în 1952, s-a 
constituit un ţarc de colonizare în pădurea 
Şuţeşti, unde s-au adus 3 exemplare în anul 
1953 şi 4 exemplare în anul următor. Acestea 
înmulţindu-se au fost, ulterior, lăsate libere. 
În anul 1962, un număr de 32 exemplare s-au 
adus în Câmpia Brăilei din fosta regiune 
Ploieşti, iar în anul următor, 24 de căpriori 
din fosta regiune Bacău. 
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În anul 1969, căprior nu a fost observat 
pe fondurile de vânătoare: Chiscani, Brăila, 
Tudor Vladimirescu, Cotu Lung, Tătaru, 
Şuţeşti, Racoviţa, Făurei, Jirlău, Deduleşti, 
Urleasca, Viişoara, Spiru Haret, Valea 
Cânepii, Fundu Mare, Brăiliţa şi Romanu; 
anterior acestei date cele mai multe 
exemplare erau semnalate pe fondurile de la  
Şuţeşti (27), Spiru Haret (46), Viişoara (58) 
şi Brăiliţa (80). De altfel, în anul 1969, s-au 
introdus căpriorul şi fazanul în pădurile 
Berteşti şi Colţea. 

În primăvara anului 2003, căpriorul a 
fost observat pe întreg cuprinsul judeţului. 
Câteva exemplare au fost observate pe 
fondurile cinegetice Vâlciu (5 ex.), Brăila (6 
ex.) şi Tătaru (7 ex.), cele mai multe fiind 
constatate în extremităţile judeţului – cea de 
sud-est (175 ex. pe fondul Măraşu) şi cea de 
nord-vest (62 ex. pe fondul Racoviţa). 

Fazanul a început a fi colonizat după 
1960, astfel încât, în 1969, efectivul său 
ajunsese la 3050 ex. în cele 4 areale unde 
fusese introdus. În 1969-1970, această pasăre 
s-a introdus în pădurile Viişoara şi Colţea. În 
2003, numărul fazanilor crescuse de peste 3 
ori, ajungând la 9436 exemplare. Cei mai 
numeroşi sunt în lunca Buzăului la Ibrianu 
(1130 ex.) şi în arealul Frecăţei-Pelicanu 
(1500 ex.) aflat la marginea de est a Bălţii 
Brăilei. Cei mai puţin fazani sunt pe 
fondurile Zăvoaia (20 ex.), Tichileşti (25 ex.) 
şi Perişoru-Bordei Verde (28 ex.).    

Puţine exemplare de mistreţ s-au 
constatat în primăvara anului 1957 (în Balta 
Mică a Brăilei, la Cotu Lung pe Siret şi la 
Şuţeşti pe Buzău). Ulterior, în anii 1962-
1966, s-a semnalat o creştere a populaţiei 
acestei specii în lunca Siretului, unele 
exemplare fiind migrate din pădurile 
sectorului mijlociu al cursului Siretului şi din 
Munţii Vrancei. De exemplu, numai în vara 
anului 1967, la Corbu Vechi, în pădurile de 
luncă şi terenurile agricole vecine s-au 
observat mai mult de 10 scroafe cu 70-80 
purcei. În luna martie 2003, efectivul acestei 
specii număra 256 ex., populaţiile mai mari 
fiind cantonate în regiunile de luncă: 62 ex. 
la Ibrianu, 35 ex. la Şuţeşti şi 30 ex. la 
Ostroavele. 

Specii cu valoare cinegetică secundară 
 
Amintim, mai jos, şi date despre alte specii, 
de interes cinegetic mai restrâns. 

Vulpile, sunt prezente pe întreg teritoriul 
judeţului. Astfel, în 1957 s-au „recenzat” 
circa 550 ex., cele mai multe (aproximativ 
câte 30 ex.) în zonele Şuţeşti, Râmnicelu, 
Cotu Lung, Romanu, Scorţaru Vechi, Traian, 
Osmanu şi Plopu. În primăvara anului 1969 
s-au semnalat circa 385 ex. (cele mai multe, 
câte 20 ex., pe fondurile de vânătoare 
Deduleşti şi Valea Cânepii), iar în cea a 
anului 2003 – 590 ex. (cele mai multe, 70 
ex., în zona Pelicanu-Frecăţei din estul Bălţii 
Brăilei). 

Viezurele este o specie rară în judeţul 
Brăila (26 ex. în 1969, cu deosebire în lunca 
Buzăului – nord de Făurei, Jirlău, Vişani). În 
1974 s-au constatat mai multe exemplare în 
zona Şuţeşti, iar în anul 2003 au fost 
semnalate 96 ex., cu deosebire în Balta 
Brăilei. 

În creştere sunt populaţiile dihorului şi 
nevăstuicii. 

La nivelul anului 2003, în ecosistemele 
judeţului s-a semnalat şi prezenţa a 68 de 
exemplare de pisică sălbatică (în 1974 
câteva exemplare s-au zărit la sud-est de 
Stăncuţa şi în pădurile din lunca Buzăului 
aflate la nord de Făurei). Prezenţa vidrei este 
certă în Balta Mică a Brăilei (în 1965-1966 
se observaseră aici circa 130 de exemplare, 
din care 10 au fost vânate). 

Câinele enot, şacalul şi bizamul  sunt 
câteva specii care au pătruns în mod natural 
în fauna judeţului. În 1953 s-a împuşcat 
primul exemplar de câine enot lângă Brăila, 
în 1973 s-a observat un exemplar lângă 
Jugureanu, iar în anul 2003 s-au observat 7 
exemplare în tot judeţul (5 lângă Ibrianu şi 2 
în apropiere de Măraşu). Bizamul a apărut în 
judeţ după 1958 (în 1967 ajunseseră până la 
lacul Jirlău unde erau 10 exemplare), astfel 
că în anul 1969 s-a raportat prezenţa a circa 
1430 ex. (pătrunsese pe văile Dunării, 
Siretului şi Buzăului). Excesul de umiditate 
din anii 1969-1973 a favorizat extinderea 
bizamului şi pe valea Călmăţuiului, până la 
vest de Jugureanu. Începând cu anul 1999, 
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pătrunderea şacalului este evidentă pe 
teritoriul judeţului, astfel că în 2003 s-au 
semnalat 56 ex. pe fondurile de vânătoare 
Tufeşti, Filipeşti, Ibrianu, Jirlău, Şuţeşti, 
Pelicani. Cele mai multe exemplare  au fost 
semnalate în vecinătatea comunei Frecăţei 
(circa 30 de exemplare). 

Ultimele exemplare de lup, s-au 
semnalat în anul 1957 în apropiere de Făurei 
(5 ex.) şi în pădurea Berteşti (4 ex.). 

Referitor la dropie, ultimele areale mai 
mari din care a dispărut (în intervalul 1956-
1970) au fost Salcia Tudor şi Zăvoaia-
Dudeşti-Însurăţei. În anul 1965 s-au observat 
5 dropii nu departe de Scorţaru Vechi, în 
anul următor 15 exemplare pe câmpurile din 
apropierea localităţilor Colţea, Însurăţei şi 
Valea Cânepii, iar în 1969, s-au semnalat 
circa 20 de dropii în tot judeţul, ultimele 3 
exemplare de dropie fiind zărite, în anul 
1973, pe teritoriul comunei Cireşu. 

 
 

Concluzii: 
 

Grupele şi subgrupele cinegetice delimitate 
s-au constituit în timp atât din specii 
autohtone, dar şi din specii colonizate.  

Dinamica populaţiilor de animale este o 
consecinţă a intervenţiei omului în peisajul 
geografic. Dacă în 1969 am delimitat 4 grupe 
cinegetice cu două subgrupe cinegetice, în 
anul 2003 am deosebit  6 grupe cinegetice cu 
7 subgrupe cinegetice. 

Speciile faunistice de interes cinegetic 
constituie un component al capitalului 
natural. Efectivele unora dintre acestea au 
crescut ca urmare a acţiunilor de îngrijire, 
asigurarea hranei, vânat raţional şi 
restricţionat (doar în anumite perioade de 
timp). 

În ultima jumătate de secol pe teritoriul 
judeţului şi-au făcut apariţia noi specii de 
păsări şi mamifere. Astfel, prezenţa fazanului 
este un rezultat al colonizării, în timp ce 
câinele enot, bizamul (care au migrat pe 
direcţia nord-est) şi şacalul (dinspre sud-est), 
au pătruns în mod natural. 
 
 

Rezumat: 
 

GRUPELE  ŞI  SUBGRUPELE  
CINEGETICE DIN  JUDEŢUL  BRĂILA 

 
Cunoaşterea îndeaproape a comunităţilor de 
animale este de o mare importanţă, atât din 
punct de vedere ştiinţific, cât şi practic. 
Judeţul Brăila era împărţit în grupe şi 
subgrupe de vânătoare în funcţie de numărul 
de specimene observate pe fondurile de 
vânătoare în 1969 şi 2003. Grupele şi 
subgrupele, atunci delimitate, au evoluat în 
timp cu specii autohtone, dar şi colonizate. 
Dinamica populaţiilor de animale este 
influenţată de intervenţiile omului în peisajul 
greografic. Dacă în 1969 au fost observate 
patru grupe cu două subgrupe, în 2003 au 
putut fi distinse un număr de şase grupe cu 
şapte subgrupe. Speciile cinegetice 
reprezintă o componentă faunistică şi 
zoogeografică importantă a capitalului 
natural. 
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Abstract:  This paper summarizes the current flood situation, some aspects of physical-geographic, 
hydrographic and ecological features, a brief history of facilities, stresses the role, their importance and 
environmental consequences that still threaten these areas– implicitly the Danube Meadow – but also 
the need to preserve wetlands both locally and globally. Also, it is referred to the assessment of 
potential ecological reconstruction of the Danube Meadow and results in a call for conservation and 
restoration of these wetlands are of great importance for our country and riparian countries. 
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În sensul strict al termenului, zona 
inundabilă1poate fi definită ca şi o suprafaţă 
de teren de altitudine joasă inundată de apa 
care se revarsă din râuri sau lacurile cu 
care aceasta se asociază (Junk şi Wellcome 
1990). 

În această definiţie sunt cuprinse zonele 
inundabile situate la periferia 
râurilor/lacurilor, dar şi deltele interioare, 
respectiv, zonele inundabile deltaice ale 
estuarelor.  

O altă definiţie cu caracter mai general a 
zonei inundabile ar putea fi zona de ecoton 
dintre mediul acvatic şi cel terestru (Gregory 
şi colab. 1991), care se întinde de la linia 
care marchează cel mai scăzut nivel al râului 
şi până la linia care marchează cel mai 
ridicat nivel al râului,  care include şi 
vegetaţia influenţată de nivelele ridicate ale 
apei freatice sau inundaţiile extreme. 

Pe baza localizării geomorfologice, a 
sursei de apă şi a hidrodinamicii, zonele 

                                            
Elena Buzea: Muzeul Brăilei, Secţia de Ştiinţe ale 
Naturii, Şoseaua Parcului nr. 15, cod 810296, 
Brăila. 

inundabile ale râurilor pot fi definite ca zone 
aluviale cu gradient redus, care deşi au ca 
sursă primară de apă apa revărsată a râului, 
sunt caracterizate de fluxuri hidrologice 
extrem de complexe, multidirecţionale. 

În terminologia utilizată pentru 
caracterizarea zonelor inundabile sau a 
luncilor, apare frecvent termenul de „zonă 
ripariană”. Astfel, conform definiţiei dată de 
Maltby şi colab. (1996), zonele ripariene 
sunt percepute ca fiind zone ce includ 
ecosistemele din zona inundabilă, 
prezente/active sau „istorice” în care 
inundarea cu ape de suprafaţă şi/sau 
prelevanţa unui nivel ridicat al pânzei 
freatice sunt fenomene periodice. 

La nivel mondial, zonele inundabile 
ocupă o suprafaţă totală estimată între 0,8 x 
106 km2 şi 2 x 106 km2 şi reprezintă o 
categorie principală de zone umede care 
merită o atenţie sporită prin prisma 
potenţialului acestora de a reprezenta în 
viitor o resursă cheie de importanţă globală 
(Tockner şi Stanford 2002). 

La începutul anilor ’70, Convenţia 
Ramsar a evidenţiat faptul că este necesară 
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recunoaşterea valorii zonelor umede prin 
prisma serviciilor pe care acestea le oferă dar 
şi a importanţei lor în menţinerea 
biodiversităţii. În preambulul textului 
Convenţiei adoptată în anul 1971 este 
recunoscut faptul că „zonele umede 
constituie o resursă de mare valoare din 
punct de vedere economic, cultural ştiinţific 
şi de recreere, a căror dispariţie ar fi 
ireparabilă”. Deasemenea, în aceeaşi 
convenţie, reprezentanţii ţărilor participante 
îşi manifestă dorinţa “să frâneze, în prezent 
şi în viitor, degradările progresive aduse 
zonelor umede şi dispariţia acestor zone.”  

Convenţia mai stabileşte pentru statele 
părţi, în primul rând, cerinţa de a elabora şi 
aplica planurile de amenajare, astfel încât să 
se favorizeze conservarea acestor zone prin 
crearea de rezervaţii şi utilizarea raţională a 
rezervelor furnizate de acestea. 

Documentul se înscrie printre primele 
mari convenţii referitoare la conservarea 
patrimoniului natural. 

În anul 1991, România a aderat la 
Convenţia asupra zonelor umede de 
importanţă internaţională. Desemnarea unei 
zone umede ca sit Ramsar este o 
recunoaştere a importanţei şi a gestionării 
adecvate a zonei respective pe plan mondial. 

Caracteristicile unice ale zonelor umede 
au la bază particularităţile spaţio-temporale 
ale regimului hidrologic în combinaţie cu 
alte caracteristici ale zonelor umede, cum ar 
fi spre exemplu comunităţi vegetale şi 
animale specifice, acumularea activă de 
biomasă şi asigurarea locurilor de depunere a 
icrelor pentru peşti. Aceste trăsături au 
potenţialul de a genera beneficii, cum ar fi 
îmbunătăţirea calităţii apei, controlul 
hidrologic, susţinerea reţelei trofice şi 
conservarea unor importante valori de mediu 
şi culturale. 

Astfel, s-a dezvoltat un nou mod de 
abordare cu privire la evaluarea zonelor 
umede în contextul procesului de asistare a 
deciziilor, nu numai sub aspect ştiinţific, de 
cercetare fundamentală. Acest mod de 
abordare care se bazează pe funcţionarea 
acestui tip de sisteme, denumit generic 
„Analiza funcţională” nu se adresează numai 

specialiştilor ci, în egală măsură şi 
nespecialiştilor. 

Valorile asociate zonelor umede decurg 
din procesele funcţionale, însă ele sunt 
determinate şi de modul în care le percep 
oamenii, de localizare, de impactul antropic 
asupra zonei respective şi de măsura în care 
aceasta are capacitatea de a asigura resurse 
regenerabile (Damian 2007). 

Deşi zonele umede sunt recunoscute ca 
fiind adevărate filtre pentru poluanţii din apă, 
este evidentă necesitatea completării bazei de 
cunoştinţe cu privire la mecanismele prin 
care aceste ecosisteme (sau complexe de 
ecosisteme) influenţează circuitele 
biogeochimice, respectiv, capacitatea 
aferentă acestora de a controla dinamica 
nutrienţilor. 

Necesitatea dimensionării unor planuri 
de management la nivel de bazin şi noua 
dimensiune introdusă în managementul apei 
de adoptarea la nivel european a Directivei 
Cadru Apă, reprezintă o oportunitate şi o 
provocare de nivel european, prin prisma 
recunoaşterii importanţei zonelor umede ca 
elemente componente ale sistemelor lotice, 
ca structuri generatoare de resurse şi servicii. 

 
Caractere fizico-geografice, hidrografice şi 
ecologice ale bazinului Dunării 
 
Fluviul Dunărea izvorăşte din Munţii 
Pădurea Neagră şi se varsă în Marea Neagră 
(la ţărmul de nord-vest al acesteia) prin cele 
trei braţe: Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe, 
formând Delta Dunării. 

Datorită repartiţiei elementelor fizico-
geografice cât şi caracterului regimului 
hidrologic, Dunărea, pe tot cursul său, se 
împarte în trei sectoare: Dunărea superioară 
(izvor - Viena), Dunărea mijlocie (Viena – 
Porţile de Fier) şi Dunărea inferioară (Porţile 
de Fier – Marea Neagră). Cursul inferior al 
Dunării inferioare formează graniţa de stat a 
României cu Serbia şi Bulgaria (ANAR).  

Datorită reţelei sale de mare amploare, 
bazinul hidrografic al Dunării ocupă circa 
10% din suprafaţa continentului. Din 
suprafaţa totală de 817.000 km2 a bazinului, 
36% se situează pe teritoriul ţării noastre 
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(Antipa 1912), România fiind ţara cu cea mai mare suprafaţă în bazinul Dunării  (Fig. 1). 
 
 
Figura nr. 1 Bazinul hidrografic al Dunării (sursa: Rezervaţia Biosferei - Delta Dunării) 
 

 
 

 
După cum afirma şi Grigore Antipa 

(1916), bazinul Dunării este alcătuit din două 
părţi distincte: 

- albia propriu zisă (albia minoră) prin 
care se scurg apele fluviului când se află în 
starea lor normală, limitate între cele două 
maluri; 

- balta sau albia majoră, adică acele 
întinse suprafeţe de terenuri peste care se 
revarsă apele fluviului (în perioadele de 
creştere ale nivelului acestora). 

Până la începutul anilor 1950 
(considerată ca fiind perioada de referinţă 
pentru aceste ecosisteme de zone umede), 
mai mult de 90% din suprafaţa totală (de 
peste 10.000 km2) ocupată de sistemul de 
zone umede al Dunării inferioare constituia 
un model de ecosisteme naturale şi 
seminaturale. Acest sistem era alcătuit din 

aproximativ 45% ecosisteme acvatice 
permanente (lacuri, bălţi, japşe, mlaştini, 
canale, braţe ale Dunării), < 35% zone 
inundabile mai mult de 3-4 luni/an, 15-20% 
grinduri fluviale şi maritime, dune de nisip, 
precum şi terenuri sărăturate inundabile 1 
sau maxim 2 luni/an (ANAR).  

Astfel, după cum am afirmat ulterior, 
Bazinul Dunării se caracterizează printr-un 
ecosistem cu numeroase şi importante zone 
mlăştinoase, bălţi şi terenuri inundabile. 
Bălţile - care de altfel reprezintă supapele de 
siguranţă ale fluviului contra inundaţiilor şi 
supraînălţării nivelului acestuia -, din punct 
de vedere biologic, constituie pe de o parte 
refugiul multor specii de animale din fluviu 
atunci când apa e prea încărcată cu potmol, 
iar de celaltă parte ele sunt locurile de 
reproducere a celor mai multe animale şi în 
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special a majorităţii peştilor din fluviu. 
Bălţile, împreună cu terenurile inundate din 
jurul lor, având o apă limpede decantată, un 
fund puţin adânc, cu multă vegetaţie (stuf la 
periferie şi plante submerse sau plutitoare), şi 
având suprafeţe întinse de apă pe care 
soarele le poate încălzi cu uşurinţă, ş.a.m.d., 
asigură întradevăr condiţii ideale atât pentru 
dezvoltarea ouălor cât şi pentru creşterea 
larvelor şi puietului (Antipa 1912). 

Pe lângă importanţa ecologică ridicată, 
bazinul dunărean prezintă, de asemenea, o 
valoare socială şi economică importantă, 
susţinând sistemul de alimentare cu apă 
potabilă, agricultura, industria, pescuitul, 
turismul şi activităţile recreative, generarea 
de energie electrică, navigaţia şi deversarea 
de ape uzate. 

După Botnariuc şi Beldescu (1961), 
caracteristicile zonei inundabile a Dunării, 
sunt în număr de trei, şi anume: 

a) Caracterul inundabil al terenurilor. 
Acoperirea temporară cu apă a unor 
suprafeţe de către Dunăre conduce inevitabil 
la oscilaţii ale condiţiilor de viaţă, 
imprimând astfel un anumit ritm în 
desfăşurarea vieţii, specific luncii inundabile. 

b) Durata, mărimea şi perioada 
inundaţiei, respectiv, timpul cât terenurile 
inundabile stau sub apă, suprafaţa 
întinsurilor/adâncimea apei, iar perioada 
reprezintă epoca în care fluviul acoperă zona 
inundabilă. 

Durata inundaţiilor este determinată de 
cantitatea de apă care vine din Dunăre pe 
terenurile inundabile. Influenţa pe care o au 
aceste terenuri în mecanismul producţiei 
piscicole se manifestă prin substanţele 
nutritive aduse de Dunăre, datorită cărora se 
dezvoltă elementele care alcătuiesc hrana 
peştilor, deci cu cât suprafaţa inundată va fi 
mai mare se va produce o cantitate mai mare 
de materie organică vie (Banu şi colab. 
1977). 

c) Raportul dintre suprafaţa apei, pe de o 
parte, şi adâncimea şi volumul ei, pe de altă 
parte. Suprafaţa mare comparativ cu 
adâncimea mică determină permeabilitatea 
rapidă şi profundă a apei faţă de factorii 

climatici şi influenţează implicit desfăşurarea 
vieţii. 

Din aceste trei caracteristici principale 
care rezultă din raporturile zonei inundabile 
cu fluviul, decurg majoritatea proceselor 
fiziografice şi biologice. Prin urmare regimul 
hidrologic al Dunării condiţionează întreaga 
desfăşurare a vieţii din zona inundabilă, 
imprimându-i ritmul general de evoluţie.  

Cu privire la acest aspect, Vidraşcu 
(1921) afirma: “...regiunea servă prin urmare 
ca un mare rezervor în care se revarsă 
surplusul de apă ce nu mai are loc în albie. 
Această regiune regulează variaţiile prea 
mari ale nivelului apei, regulează pantele 
longitudinale ale apei uniformizându-le pe 
distanţe de curs din ce în ce mai mari, 
regulează vitezele apei precum şi secţiunile 
transversale ale albiei”. 

Acelaşi autor spunea că: “...această luncă 
e o regiune supusă tot timpul legilor apelor. 
Aspectul ei fizic, forma ei, vegetaţia, fauna 
ei, folosinţa economică etc., toate sunt 
supuse nivelului apelor. Presărată în bună 
parte cu bălţi mari permanente, ori acoperită 
de trestie şi de papură, se găseşte mai 
totdeauna sub apele mari fluviale” (Vidraşcu 
1921). 

Atunci când nivelul apelor era foarte  
mare şi albia nu mai era suficientă, apele 
începeau să treacă peste maluri inundând mai 
întâi locurile joase de pe marginea fluviului. 
Pe măsură ce viitura creştea, apele se 
întindeau din ce în ce mai mult, ocupând 
suprafeţe din ce în ce mai mari. La viiturile 
extraordinare, întreaga luncă a fluviului 
devenea o pânză de apă, un lac imens brăzdat 
în sensul pantei văii de către curenţii ce 
revărsau în mare apele sale. Curenţii 
principali erau dirijaţi după depresiunile 
principale ale văii. În urma retragerii apelor 
din marile viituri, zona aceasta inundabilă se 
prezenta ca o infinitate de lacuri, de mlaştini, 
de gârle, de locuri ceva mai ridicate numite 
grinduri, din care comunităţile riverane 
căutau să scoată profiturile maxime posibile 
(Vidraşcu 1911). 

Cu alte cuvinte, pe vremea marilor 
viituri, lunca şi albia Dunării la un loc se 
prezentau în lungul cursului ca o serie 
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continuă de lacuri imense, legate între ele 
prin strâmtori şi pe unde apele mari abia 
scapă din lacul superior pentru a se scurge 
apoi în lacul situat în imediata apropiere, în 
vale (Vidraşcu 1921).  

În consecinţă, zona inundabilă reprezintă 
pentru Dunăre un regulator al nivelului apei 
şi al vitezei de curgere, un regulator al 
chimismului, un filtru al suspensiilor. Mai 
mult, zonele inundabile aprovizionează apele 
Dunării cu plancton şi asigură speciilor 
semimigratoare din Dunăre loc de 
reproducere, de creştere şi chiar de iernare. 
De cealaltă parte, apele Dunării constituie 
pentru zonele inundabile, sursa de elemente 
minerale, biogene, care duc la renaşterea 
vegetală şi animală.  

Din punct de vedere ecologic, în lunca 
Dunării Inferioare au fost identificate şase 
tipuri de componente elementare aparţinând 
zonelor umede (Damian 2007), între care 
ostroavele şi sistemele ripariene de 
complexitate diferită sunt cele mai 
importante. 

Relieful Luncii Dunării este unul 
complex. Dacă ne raportăm la linia etiajului, 
acesta prezintă forme de relief pozitiv, 
situate deasupra liniei etiajului, şi forme de 
relief negativ, situate sub linia etiajului. 
Formele de relief pozitiv întâlnite în sectorul 
românesc al luncii Dunării sunt popinele, 
grindurile şi ostroavele. Acestea sunt 
inundate numai la viiturile extraordinare sau 
unele dintre ele rămân neinundate (Banu şi 
colab. 1977). 

În imediata apropiere a albiei minore, se 
disting în profil transversal, alături de 
grindurile fluviatile, o largă zonă 
depresionară, pantă de racord cu terasă şi un 
tăpşan format din material acumulat la baza 
terasei.  

Dintre acestea, cea mai importantă este 
zona depresionară, care, la rândul său 
cuprinde (Georgescu 2010):  

- grădişte (popine), resturi de terase, 
croite de jur împrejur şi niciodată depăşite de 
ape;  

- dune, acumulări de nisip ce acoperă 
alte forme de relief;  

- lacuri (iezere), acumulări permanente 
de apă situate în depresiunile cele mai 
adânci, având de la câteva sute la câteva mii 
de hectare, alimentate natural din Dunăre; de 
fapt sunt lacuri provenite din foste văi 
fluviatile, lagune sau prin fragmentarea unor 
lacuri foarte mari (Greaca, Potelu, Maharu, 
Jijia, Brateş, Crapina etc.). Marginea 
lacurilor este invadată de stuf şi papură;  

- bălţi, acumulări temporare de apă, de 
mică adâncime, putând dispărea complet la 
secete mari, acoperite parţial de stuf şi 
papură; 

- mlaştini, bălţi colmatate complet, cu un 
sol îmbibat de apă, cu vegetaţie de stuf;  

- japşe, terenuri acvatice specifice 
zonelor inundabile, care au apărut datorită 
oscilaţiilor sezoniere ale nivelului apei, 
acoperite doar temporar cu apă şi care seacă 
parţial sau total în perioadele de secetă. Sunt 
acoperite cu vegetaţie de baltă în zonele mai 
adânci şi sub formă de păşune în cele mai 
ridicate; 

- braţe, albii mai vechi ale Dunării, 
active, dar cu debite mai reduse decât ale 
cursului principal al fluviului, unele în curs 
de colmatare sau adâncire, altele navigabile;  

- gârle, canale naturale, colmatate 
puternic, în care există încă un curs de ape 
permanente, cu debite reduse şi care unesc 
diferite bălţi, lacuri sau braţe;  

- privale, sunt canale naturale, puţin 
adânci, dar şi săpate artificial, având formă 
de gârle (albii de scurgere a apei); uscate de 
obicei, sunt alimentate cu apă doar în cursul 
viiturilor.  

Prin urmare, regiunea inundabilă a 
Dunării se prezintă sub forma unor 
depresiuni întinse acooperite cu bălţi, cu 
stufuri şi cu terenuri joase şi mocirloase 
(Vidraşcu 1921). 

Zona inundabilă a Dunării cuprinde două 
sectoare distincte: lunca propriu-zisă şi delta. 
Lunca Dunării reprezintă o porţiune din albia 
majoră a fluviului acoperită de apă 
permanent sau temporar, în perioada 
viiturilor. Aceasta se întinde pe malul stâng 
al Dunării, pe tot cursul ei. Suprafaţa luncii 
inundabile a Dunării a scăzut continuu prin 
lucrări ample de indiguire şi desecare, 
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ajungându-se la circa 50% din suprafaţa 
iniţială (Banu şi colab. 1977). La începutul 
secolului XX, Antipa estima suprafaţa luncii 
la 460.000 ha.  

Cursul românesc al Dunării începe de la 
Baziaş unde fluviul intră în ţară şi se termină 
la Sulina, împărţindu-se în mai multe regiuni 
fizico-geografice, respectiv (Fig. 2, Anexe): 

- defileul dunărean al Porţilor de Fier 
denumit şi sectorul „defileului” deoarece 
Dunărea a tăiat M-ţii Banatului şi munţii din 
Iugoslavia formând cel mai lung defileu din 
Europa pe 144 km. Acest sector este o 
asociere de bazinete depresionare săpate 
acolo unde roca a fost mai moale, şi „clisuri” 
unde roca a fost mai dură. Defileul carpatic 
şi întreg complexul geomorfologic şi 
hidrografic din zona învecinată acestuia se 

situează în partea superioară a sectorului 
inferior (Buşniţă şi colab. 1970) 

- câmpia dunăreană de terase a Olteniei;  
- culoarul dunărean de sub Burnuz; 
- balta dunăreană din dreptul Mostiştei 

şi  Bărăganului; 
- valea Dunării maritime şi delta 

(Ianovici şi colab. 1969). 
Ultimele 4 regiuni înglobează de fapt 

sectoarele “luncii”, “bălţilor”, şi al 
“Dunării maritime”. 

Datorită lungimii sale considerabile de 
1.080 km, sectorul românesc de câmpie al 
Dunării (Fig. 3) este cel mai important, 
recepţionând aproape întreaga reţea de ape 
curgătoare din ţara noastră (de pe o suprafaţă 
hidrografică de 218.660 km2). 

 
 
Figura nr. 3 Sectorul românesc de câmpie al Dunării (sursa: www.enviroscopy.com) 
 

 
 
 
Dintre acestea, trei sferturi acoperă nu 

mai puţin de 90% din suprafaţa României. În 
acest sector, bazinul hidrografic al Dunării 
este asimetric, fiind mai dezvoltat pe partea 
stângă, caracteristică evidenţiată şi de 

aspectul morfologic al albiei fluviului, malul 
drept fiind mult mai înalt, (de cca. 200 m). 
Malul stâng este mai jos şi se prezintă sub 
formă de câmpie întinsă ce cuprinde în 
interiorul său numeroase braţe, lacuri şi zone 



J. Wetlands Biodiversity (2011) 1: 23-46 

Istros – Museum of Braila 

29 

inundabile, cu o lăţime ce variază de la 1-2 
km până la 55 – 60 km (în dreptul Brăilei). 
Sistemul Dunării Inferioare străbate unităţi 
de relief diferite ca vârstă şi mobilitate 
tectonică. Între Baziaş şi Gura Văii taie 
transversal lanţul muntos carpatic, printr-o 
vale adâncă şi strâmtă, relativ simetrică. În 
continuare, până la vărsare, străbate partea 
sudică a Câmpiei Române (Coteţ 1969). 
Sectorul Câmpiei Române şi al Luncii se se 
prelungeşte cu porţiune (de la cotul Dunării 
la Galaţi), unde lunca, foarte largă la gura 
Prutului, se îngustează pe partea românească, 
dar se lărgeşte pe partea basarabeană. 
Această îngustare se datorează Munţilor 
Măcinului, care domină şi care coboară 
treptat cu mai multe terase până la nivelul 
luncii. Pe malul românesc (în aval) se 
păstrează singurul mare lac nesecat, Crapina, 
iar pe malul ucrainean 2 mari lacuri (Kahul 
şi Ialpug) (Georgescu 2010). 

Sistemul de zone umede al Dunării 
inferioare a fost supus în special în perioada 
1950-1989 unor variate şi complexe presiuni 
antropice, care au condus la dispariţia a 
aprox. 80% din ecosistemele naturale şi 
seminaturale, prin transformarea acestora în 
ecosisteme controlate de om, subvenţionate 
energetic şi material pentru producţia 
agricolă, masă lemnoasă şi pentru producţia 
piscicolă intensivă.  

 
Importanţa ecologică şi economică a zonelor 
inundabile în starea lor naturală 

 
Din numeroasele cercetări efectuate de către 
Antipa (1916) în domeniul pisciculturii, 
rezultă că un mare avantaj pe care îl oferă 
Dunărea organismelor ce trăiesc în ea sunt 
bălţile cu întinsele-i terenuri din zona 
inundabilă. În aceste bălţi găsesc peştii cele 
mai propice locuri de hrană şi reproducere, 
precum şi locuri de refugiu contra pericolelor 
din albie. 

Cu mulţi ani în urmă, Dunărea împreună 
cu lunca sa inundabilă formau o unitate 
biologică, care în condiţii naturale asigurau 
bioproducţii mari, ca rezultat al vieţii 
animale şi vegetale din apă şi de pe 
terenurile accesorii. Productivitatea naturală 

în peşte a Dunării inferioare era dependentă 
de colaborarea tuturor ecosistemelor acvatice 
şi ecosistemelor accesorii, care se aflau 
împrăştiate pe întreaga suprafaţă a zonei 
inundabile.  

În bălţi, fiind o apă cu totul liniştită – pe 
care inundaţiile o primenesc regulat în 
fiecare an – există condiţiile biologice ideale 
pentru dezvoltarea unei foarte bogate 
microfaune şi flore acvatice. Aici întâlnim o 
adevărată pepinieră cu tot felul de 
microorganisme: infuzori, alge, spongii, 
viermi, rotatorii, briozoare, crustacee etc., 
precum şi o bogată vegetaţie acvatică care le 
serveşte drept adăpost şi le favorizează 
dezvoltarea. 

Toate aceste vieţuitoare mici acvatice, 
care în bălţile Dunării se dezvoltă într-o atât 
de mare abundenţă, sunt însă cea mai bună 
hrană pentru anumiţi peşti, şi în special 
pentru numeroasele specii din grupa 
Ciprinoizilor, pentru care acestea constituie 
o sursă de hrană imperios necesară (Antipa 
1916). 

Dar nu numai în bălţi trăieşte această atât 
de bogată microfaună şi floră acvatică, care 
formează hrana principală a peştilor, ci chiar 
şi pe terenurile inundabile, terenuri care  apoi 
în perioadele secetoase ofereau din belşug 
ierburi de uscat pentru vitele localnicilor din 
zonă. 

În afară de producerea hranei peştilor, 
bălţile şi mai cu seamă terenurile de curând 
inundate prin revărsarea apelor, mai 
îndeplineau încă un rol important în 
economia naţională a vieţuitoarelor din 
bazinul Dunării şi anume: ele constituiau 
locurile unde cele mai multe specii  de peşti 
găseau condiţii de reproducere. Ceea ce 
mărea însă, şi mai mult valoarea acestor 
minunate locuri de reproducere pentru 
pescăria din întregul bazin al apelor Dunării 
era faptul că tocmai epoca revărsării apelor 
fluviului coincidea cu epoca de reproducere 
a celor mai multe specii de peşti din Dunăre. 

“Astfel dar, prin această minunată 
organizare a naturii, posibilităţile de vieaţă 
în basinul apelor Dunărei cresc încă şi mai 
mult, iar peştii găsesc aici putinţa de a se 
înmulţi şi mai tare” (Antipa 1916). 
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În ceea ce priveşte exploatarea 
economică a unor astfel de regiuni existau de 
asemenea unele variaţii. O parte din 
terenurile mai ridicate ale Luncii Dunării au 
fost cultivate în anii în care nu au fost 
inundate de apele fluviului şi au dat atunci 
recolte neaşteptat. de mari. Deasemenea, şi 
unele bălţi au oferit o bogată productivitate 
de peşte, rar întâlnită în alte regiuni ale 
globului, chiar şi la culturile artificiale de 
peşte (Vidraşcu 1921). 

Referitor la acest aspect, Antipa afirma: 
“Bălţile mari permanente ale Dunării nu pot 
şi nu trebuie să fie secate şi transformate în 
terenuri agricole ci trebuie să fie amenajate 
în mod special şi conservate ca bălţi spre a fi 
puse în valoare prin piscicultură” (Antipa 
1916). 

Antipa a fost printre primii care s-au 
preocupat în mod ştiinţific de această 
problemă, prin punerea în valoare a întregii 
regiuni inundabile a Dunării pentru obţinerea 
unui maxim de rentabilitate. Domnia sa 
contribuie la înjghebarea şi promovarea 
Legii din 22 februarie 1906 prin care  
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor este 
împuternicit de a-şi îndigui o parte din 
întinsele-i domenii din baltă. 

După Antipa, şi Vidraşcu (1921) s-a 
alăturat aceleiaşi idei. Acesta declara: 
“...problema îndiguirei regiunei inundabile a 
Dunării merită un studiu prea atentiv şi 
numai în urma unei cercetări amănunţite şi 
imparţiale să alegem porţiunile a căror 
îndiguire poate asigura rezultatele 
satisfăcătoare aşteptate“. 

Resursele economice ale zonelor 
inundabile sunt caracteristice acestora. Ele 
sunt constituite din materii prime vegetale 
specifice: stuf, păduri de luncă (esenţe moi), 
păşuni de luncă, cu durată lungă de 
exploatare în timpul anului. Şi mai 
caracteristică şi foarte importantă din punct 
de vedere economic este fauna piscicolă. 
Însă, alături de acestea trebuie menţionate 
numeroasele specii de păsări de baltă, unele 
foarte importante din punct de vedere 
ştiinţific, din acest motiv fiind declarate 
monumente ale naturii (Banu şi colab. 1977).  

Prin urmare, dintre principalele resurse 
de bogăţie ale regiunii, putem enumera: 
pescuitul, păşunatul şi fâneţurile, veniturile 
din păpuriş şi trestie, veniturile pădurilor de 
sălcii şi plopi, dar şi exploatarea agricolă 
permanentă sau temporară a terenurilor mai 
ridicate (care sunt mai rar expuse 
inundaţiilor). 

În concluzie, din punct de vedere al 
economiei generale se poate spune că 
regiunea inundabilă juca un rol important, 
deoarece, pe lângă o bogată producţie în 
pescuit, aceasta constituia rezerva de păşune 
a ţării.  

Însă, dorinţa omului de a produce cât 
mai mult prin extinderea ariei de exploatare 
asupra acestor zone s-a transformat, timid la 
început, apoi din ce în ce mai agresiv, în 
intervenţii de mare amploare cu repercusiuni 
grave asupra structurii ecosistemelor. Aceste 
activităţi au provocat în timp transformarea 
radicală a ceea ce era odată complexul de 
ecosisteme al Luncii Dunării, rezultatul fiind 
acela că astăzi zonele inundabile au căpătat 
un alt aspect, o altă structură şi o cu totul altă 
capacitate de productivitate. În cele ce 
urmează vor fi prezentate/structurate sub 
forma unor perioade de timp, etapele ce au 
marcat profund existenţa acestor regiuni. 
 
Starea de referinţă a complexului de sisteme 
ecologice din regiunea inundabilă şi 
problematica îndiguirilor: anii 1890 - 1910 - 
1930 
 
În acea perioadă de timp, profilul regiunii 
inundabile se schimba de la an la an, în 
funcţie de fluctuaţiile nivelului apei. În anii 
cu debite mari, întreaga regiune se umplea cu 
apă, devenind astfel o zonă de o importanţă 
piscicolă impresionantă. În anii secetoşi, 
când Dunărea nu creştea foarte mult, peştele 
era puţin, însă terenurile erau atunci folosite 
pentru agricultură: grâu, mei, orz, ovăz, 
porumb, cânepă. Această fluctuaţie a 
nivelului apelor a determinat depunerea de 
aluviuni cu formare de ostroave sau mai în 
aval de grinduri (Antipa 1910).  

Pentru o mai clară caracterizare a zonei 
inundabile a Dunării de la începutul 
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secolului XX, Antipa se foloseşte de trei 
mari categorii de sisteme: bălţile mari 
permanante, japşele şi terenurile inundabile 
propriu-zise. Bălţile mari permanente 
reprezentau atunci bălţile foarte adânci 
formate ca urmare a fluctuaţiilor nivelului 
apelor şi a depunerilor – acestea nu secau 
niciodată, şi păstrau în ele şi peştele pe 
timpul iernii. Terenurile inundabile sunt 
acele terenuri care odată cu scăderea Dunării, 
rămân lipsite de apă. Acestea sunt terenurile 
care, în acele timpuri reprezentau cea mai 
mare suprafaţă utilizată pentru agricultură. În 
general producţia lor era iarba de păşunat, 
fân, stuf şi papură, pescărie, pădure de salcie 
şi de plopi şi cereale. Astfel, în anii cu ape 
mari, când erau acoperite foarte mult timp de 
ape, aceste terenuri erau transformate în 
pescării, după care se exploata stuful, papura 
şi mai apoi pădurile de salcie şi păşunatul. 

Terenurile inundabile propriu-zise erau 
singurele terenuri pe care agricultura se 
putea dezvolta, dar chiar şi aşa, în perioade 
foarte delimitate şi dependente de nivelul 
apelor. Dacă Dunărea se retrăgea mai repede 
– pe la mijlocul lunii mai (Antipa 1910) – 
localnicii semănau porumb şi mei, ca mai 
spre toamnă să se poată bucura de o 
producţie suplimentară de fân. Orzul care se 
seamănă mai devreme îl puneau numai pe 
grindurile cele mai ridicate. În anii când 
apele rămâneau mai joase şi nu se revărsau 
primăvara, oamenii semănau pe o suprafaţă 
mai mare de teren. De multe ori, unii 
agricultori semănau grâu şi rapiţă din 
toamnă, în speranţa că spre primăvară apele 
nu se vor revărsa; atunci când se întâmpla 
acest lucru, culturile agricole erau foarte 
bogate. Atunci aveam în adevăr recolte 
admirabile, întrecând cu mult cele mai 
frumoase recolte ce le puteam avea pe cele 
mai bune terenuri din ţară.” (Antipa 1910). 
Se obţineau astfel recolte de porumb, grâu, 
orz, ovăz, secară, rapiţă, mei, in, fasole şi 
mazăre. 

Principala caracteristică a acelor timpuri 
când vorbim despre terenurile agricole este 
aceea că în anii când apele erau mari acestea 
puteau fi folosite doar ca pescării sau pentru 
stufării, păşunat sau păduri, iar în anii în  

care apele nu se revărsau ”...puterea lor de 
producţiune ca agricultură era 
extraordinară.” (Antipa 1910). 

Problematica îndiguirilor a fost discutată 
şi pusă în practică cu secole în urmă, multe 
ţări căutând a se pune la adăpost de 
inundaţiile eventuale sau periodice ale apelor 
fluviilor de pe teritoriile acestora prin 
îndiguirea completă a luncilor (de ex. luncile 
Padului, Loarei, Tisei, Rhinului şi chiar a 
fluviului Mississipi). Motivele acestor lucrări 
costisitoare au fost pe de o parte apărarea de 
înecuri a satelor şi oraşelor din regiunile 
joase, iar pe de altă parte, sporirea valorii 
acestor lunci desecate, unde, sub paza 
digurilor, au practicat agricultura intensivă,  
nemulţumindu-se doar cu producţia 
pescăriilor, a fâneţurilor, a păşunilor, a 
pădurilor sau chiar a culturilor agricole 
eventuale, de mai înainte.  

Însă, experienţa îndiguirii totale a acestor 
lunci a demonstrat că nu toate terenurile 
inundabile sunt productive prin îndiguire, ba 
chiar unele devin mai sărace şi mai 
păgubitoare economiei generale în 
comparaţie cu starea lor anterioară îndiguirii. 
Dacă la început aceste terenuri îndiguite dau 
recolte agricole extraordinare, cu timpul şi 
repede chiar, acestea secătuiesc în aşa fel 
încât rentabilitatea îndiguirilor devine cu 
totul problematică. Digurile luncilor au 
influenţat în mod negativ navigaţia pe fluvii, 
iar pe măsura creşterii nivelului viiturilor, 
acestea au ameninţat tot mai mult şi mai 
frecvent cu înecul oraşele şi satele riverane, 
întinzând efectele înecurilor chiar peste 
terenuri ce anterior îndiguirii nu se inundau 
(Vidraşcu 1921). 

Statele Unite ale Americii au cheltuit 
sume fabuloase pentru a îndigui fluviul 
Mississipi, dar, până la urmă au fost nevoiţi 
să lase regimului apelor fluviului jocul pe 
care legile naturii i l-a dat. 

Cu toate acestea, noi n-am învăţat practic 
nimic din eşecul altor ţări, chiar dacă nu ne 
putem compara nici pe departe economic cu 
acestea. 

Prin urmare, lunca naturală a Dunării a 
suferit de-a lungul timpului numeroase 
modificări prin lucrările care au avut ca scop 
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regularizarea cursului apei (tăierea 
meandrelor, dragare, diguri de deviere a apei, 
îndiguiri pentru evitarea inundaţiilor, baraje 
de retenţie a apei pentru stăvilirea 
inundaţiilor, hidroenergia, exploatarea 
prundişului, secarea numeroaselor lacuri şi 
bălţi pentru transformarea zonelor umede în 
terenuri agricole).  

“Amenajarea” luncii Dunării are un 
istoric de lungă durată şi destul de complicat. 
Primele lucrări efectuate aici datează din 
vremea romanilor, care şi-au construit diguri 
ce serveau drept căi de acces. Ideea de a 
îndigui Dunăriea cu scopul de a obţine 
terenuri agricole (prin asanarea bălţilor şi 
secarea luncii), datează încă din anul 1910, 
când erau date agriculturii 7100 ha. Această 
lucrare aparţinea inginerului A. Saligny, care 
nu vedea aici decât partea tehnică a lucrării. 
Saligny susţinea că bălţile sunt foarte puţin 
rentabile şi că maximul de rentabilitate nu se 
poate obţine decât prin cultivarea terenurilor 
exclusiv cu grâne, deci prin îndiguirea  
completă a zonei inundabile (Vidraşcu 
1921).  

În acelaşi an, prin “Legea pentru 
punerea în valoare a pământurilor din zona 
inundabilă a Dunării” se prevedea îndiguirea 
aproape totală a luncii prin diguri continue, 
insubmersibile. Se exclud însă, de la 
îndiguire, Balta Mare a Brăilei, lacurile mari 
din Dobrogea şi Lacul Brateş. Lui Saligny i 
s-a alăturat şi Gh. Ionescu - Siseşti, eminent 
agronom, care vedea în această lucrare, din 
nefericire, numai profitul agricol. Concepţia 
celor doi era de îndiguire totală a întregii 
lunci, cu diguri insumersibile chiar şi la cele 
mai severe viituri şi valorificarea agricolă a 
întregii suprafeţe de 573000 ha, cât 
cuprindea lunca (exceptând Delta). Cel care 
s-a opus acestei idei a fost naturalistul Gr. 
Antipa, cel mai bun cunoscător al Dunării 
din punct de vedere biologic, care a arătat că 
secarea totală ar duce cu timpul la 
distrugerea terenului agricol, la modificări 
drastice în scurgerea apelor Dunării, dar mai 
ales la distrugerea patrimoniului piscicol. 
Astfel, lunca urma să aibă o folosinţă 
împărţită între păduri, păşuni-fâneţe, 
agricultură şi piscicultură.  

Antipa a venit cu o altă idee, pornind de 
la principii ecologice. El a propus inundarea 
parţială prin amenajarea unor diguri care să 
permită apei să treacă periodic, în mod 
controlat. Astfel, urmau să fie ferite de 
inundaţii zonele populate de pe maluri, prin 
eliberarea apei în surplus pe terenuri 
nelocuite, iar în incinte să se acumuleze 
aluviuni (Vidraşcu 1921). În cele din urmă, 
“bătălia” a fost câştigată de Saligny, dar 
astăzi se poate concluziona că ideea lui 
Antipa era mai bună. Inundaţiile din ultimii 
ani au atins cote îngrijorătoare, iar acum ne 
confruntăm cu situaţia în care suntem nevoiţi 
să spargem digurile pentru a lăsa apele să-şi 
reintre în drepturi. 

Cu privire la acest aspect, Vidraşcu 
spunea: “...în general nu ţin cont că printr-o 
îndiguire în stil mare se schimbă 
fundamental regimul apelor fluviului, ceiace 
pune în pericol o mulţime de alte interese .... 
nu mai ţin socoteală că productivitatea 
terenurilor îndiguite scade foarte repede, 
scoborându-se în câţiva ani chiar sub cea a 
terenurilor de câmp” (Vidraşcu 1921). 

După moartea lui Saligny în 1925, la 
insistenţele lui Antipa, susţinut şi de 
temeinicele studii efectuate de Vidraşcu, este 
adoptat punctul de vedere al inundării 
temporare şi parţiale a luncii, formulat în 
“Legea pentru administrarea pescăriilor 
statului şi amelioraţiunile regiunii 
inundabile a Dunării ”, prin care se lăsau 
pisciculturii majoritatea marilor lacuri, Balta 
Mare a Brăilei şi Balta Ialomiţei şi se 
prevedeau diguri submersibile discontinue.  

Astfel, Dunărea, împreună cu bălţile ei şi 
cu întreaga zonă inundabilă constituie un tot 
organic, căci fluviul influenţează neîncetat în 
mod preponderent viaţa din bălţi şi bălţile 
viaţa din fluviu. Fauna bălţilor fără de fluviu 
ar lua cu totul alt aspect – ea s-ar transforma 
cu siguranţă într-o faună de eleşteu închis 
sau de mlaştină – iar fauna fluviului s-ar 
schimba deasemenea, dacă n-ar mai dispune 
de acele excelente locuri de reproducere şi de 
hrană pentru peşti, de refugiile contra 
pericolelor apei încărcate cu aluviuni şi de 
acele enorme cantităţi de plancton şi deci de 
hrană pe care bălţile i le aduc în continuu 
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prin gârlele lor. Separându-se fluviul de zona 
sa inundabilă şi mai ales de bălţile sale 
permanente, atât de o parte cât şi de cealaltă, 
puterea de producţie în materia organică ar 
scădea în mod cu totul considerabil” (Antipa 
1912). 

Amenajarea şi valorificarea luncii 
Dunării reprezintă una din cele mai grave 
agresiuni ecologice care s-a produs pe 
teritoriul ţării noastre în ultimul secol 
(Georgescu 2010). S-au produs astfel 
adevărate dezastre în piscicultură, au fost 
distruse adevărate raiuri peisagistice care ar 
fi putut constitui extraordinare domenii 
turistice (lacurile din lunca Dunării, din 
preajma Bucureştiului sau mirificele păduri 
inundate temporar din Balta Borcea şi Balta 
Mare a Brăilei), au fost poluate apele Dunării 
etc.  

Astăzi putem spune că, cel mai rău efect 
al îndiguirii şi al desecărilor îl reprezintă 
seceta, determinată de dereglarea circuitului 
apei în Câmpia Română. Practic, a început 
ceea ce meteorologii denumesc procesul de   
“deşertificare” a Câmpiei Române. Din 
păcate, chiar şi acest lucru a fost prevăzut de 
marele om de ştiinţă Antipa, în zadar, însă... 

 
Perioada îndiguirilor din timpul regimului 
comunist: anii 1960 - 1966 – 1989 
 
Un mare avânt al activităţii de cercetare 
hidrologică a fluviului Dunărea a început 
după terminarea celui de-al doilea război 
mondial. Studile se intreprind de această dată 
în scopul valorificării complexe şi integrale a 
apelor Dunării (Banu şi colab.  1977). 

Starea ecosistemelor existente în lunca 
inundabilă a Dunării descrisă de Antipa 
reprezenta în acea perioadă, pentru unii 
economişti, o oportunitate de a face ca 
producţia acelor terenuri să fie maximă, prin 
intervenţia antropică, astfel încât să nu mai 
existe ani în care producţia agricolă ar putea  
fi compromisă, sau cea de peşte să fie la o 
valoare mai scăzută decât cea din anii 
îmbelşugaţi. 

Antipa recunoştea că prin anumite 
acţiuni această zonă ar putea deveni mai 
profitabilă, însă atrage atenţia cu privire la 

natura acţiunilor posibile, dintre care de cele 
mai multe ori, cele mai simple, sunt şi cele 
nesustenabile pe termen lung. O astfel de 
măsură o reprezenta şi dorinţa unor 
economişti de a delimita clar între zonele 
inundabile şi cele neinundabile, astfel încât 
să se poată produce deopotrivă şi peşte şi 
cereale, la cele mai înalte standarde. 

Pentru a se ajunge la acele standarde, în 
perioada 1949-1962 s-au executat lucrări de 
corectare şi redimensionare a lucrărilor 
vechi, incomplete, executate până în 1944, 
doar pe 50.000 ha, iar în  anii ’60 au început 
lucrările la îndiguirile ce aveau să transforme 
radical aspectul luncii Dunării, dar mai ales 
modul acesteia de a funcţiona ca un complex 
de ecosisteme. 

Acţiunea cea mai importantă din această 
perioadă a fost deci, îndiguirea integrală a 
luncii inundabile a Dunării, începută în anul 
1960 şi terminată în anul 1966 după care s-a 
trecut la executarea lucrărilor de desecare a 
acesteia. Suprafaţa irigată a ajuns în anul 
1965 la 221 mii hectare, suprafaţa îndiguită 
şi desecată la 588 mii hectare, iar suprafaţa 
amenajată cu lucrări de combatere a 
eroziunii solului la 197,5 mii hectare 
(I.S.P.I.F.).  

Îndiguirile presupuneau reţinerea apelor 
Dunării (chiar şi în anii când creşteau foarte 
mult) în zona albiei minore. Digurile 
construite în acest scop au ţinut departe apele 
Dunării de zona odată inundabilă,  
rezervând-o acum doar pentru producţia 
agricolă. Unele zone din fosta luncă 
inundabilă au devenit pescării permanente 
prin construirea unor canale care să permită 
alimentarea lacurilor cu apă, atunci când 
creştea Dunărea, dar care să reţină apa, chiar 
şi după retragerea viiturii. 

Această perioadă a marcat timpul în care 
factorul antropic începea să-şi pună amprenta 
din ce în ce mai mult asupra aspectului şi nu 
în ultimul rând, modului de funcţionare a 
complexelor de ecosisteme din regiunea 
inundabilă a Dunării, prin îndiguirea cursului 
fluviului de la Calafat până în Deltă 
(aproximativ 900 km) şi prin construcţia 
hidrocentralelor Porţile de Fier. 
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În anul 1989 s-a ajuns la o suprafaţă 
îndigută de peste 97.000 de hectare 
(A.R.B.D. 2007), din care aproximativ 
40.000 erau folosită doar pentru agricultură. 
În acest context a avut loc o dezvoltare 
puternică a sistemelor agricole şi odată cu 
acestea şi a sistemelor de irigaţii. 

Privite din punct de vedere ecologic, 
consecinţele acestor îndiguiri au fost 
(Bacalbaşa 1989): 

- reducerea zonelor de reproducere a 
speciilor de peşti semimigratori din deltă 
care se reproduceau în amonte, îndeosebi 
declinul accentuat al crapului după 1960; 

- regimul hidrologic al Dunării s-a 
modificat prin creşterea amplitudinii şi 
reducerea duratei viiturilor în deltă; 

- reducerea capacităţii de retenţie a 
nutrienţilor de către zonele inundabile din 
luncă. 

Astfel, îndiguirea totală a luncii în 
scopul redării terenurilor inundabile 
agriculturii s-a dovedit a avea o serie de 
neajunsuri precum: 

- sărăcirea rapidă a terenurilor 
aluvionare, complet izolate de apele de 
inundaţie; 

- sărăturarea terenurilor desecate datorită 
fluctuaţiilor nivelului pânzei freatice din sol; 

- modificări ale caracteristicilor scurgerii 
apei: creşterea nivelurilor în albia încorsetată 
de diguri, creşterea volumelor de apă scurse, 
creşterea duratei scurgerii, modificarea 
proceselor morfologice de pe albia Dunării, 
din Deltă şi de la litoralul Mării Negre 
(eroziuni ale albiei şi ale plajelor litorale); 

- modificări ale calităţii apelor: 
încărcarea mai mare a apelor cu suspensii şi 
nefiltrarea nutrienţilor au dus la creşterea 
exponenţială a mineralizării apei Dunării; 

- reducerea capturilor de peşte din 
Dunăre, Deltă şi Marea Neagră datorită 
reducerii suprafeţelor habitatelor şi a 
modificării factorilor mediali; 

- modificarea echilibrului ecologic din 
Marea Neagră prin intensificarea procesului 
de eutrofizare datorită cantităţilor din ce în 
ce mai mari de nutrienţi aduşi, şi prin 
accentuarea proceselor de erodare a ţărmului 

datorită barării scurgerii de aluviuni prin 
construirea de baraje (Bondar 1993). 

În urma îndiguirilor, cum pământurile nu 
mai erau inundate iar temperaturile foarte 
ridicate determinau uscarea foarte rapidă a 
solului, a apărut necesitatea construirii unor 
reţele de irigaţii. Acest lucru însă nu a putut 
fi comparat cu felul în care rămânea solul în 
urma inundaţiilor când, apele retrăgându-se 
mai repede decât se puteau deplasa unele 
vieţuitoare, acestea rămâneau pe sol, 
îmbogăţindu-l cu substanţe rezultate de pe 
urma descopunerii lor, sau erau o sursă de 
hrană pentru păsări, element biocenotic ce a 
avut foarte mult de suferit de pe urma 
îndiguirilor. Reducerea habitatelor şi a 
zonelor de unde păsările se puteau hrăni şi 
cuibări, a fost unul din factorii determinanţi 
în scăderea îngrijorătoare a numărului de 
exemplare (Antipa 1910). 

Schimbarea regimului natural al luncilor 
inundabile prin îndiguire, desecare, 
desţelenire, irigaţii etc. ridică probleme 
foarte importante deoarece aceste activităţi 
duc la schimbări ale regimului natural hidric, 
salin şi trofic al acestor soluri, ceea ce face 
posibilă apariţia unor procese de degradare a 
solurilor însoţite de scăderea fertilităţii 
acestora. Aceste schimbări au fost semnalate 
în aproape toate ţările în care au fost 
efectuate lucrări de îndiguire, desecare, 
irigaţie în luncile râurilor (Banu şi colab. 
1977). 

Ca o privire de ansamblu, perioada 
îndiguirilor este una care, deşi a adus progres 
economic prin exploatarea maximă a 
resurselor oferite de această regiune, a 
determinat în timp o serie de modificări în 
ceea ce priveşte structura solurilor, 
caracteristicile hidrologice şi calitative şi a 
reprezentat un timp de declin al diversităţii 
biologice, atât a celei acvatice cât şi a celei 
terestre care exista la începutul secolului. 

Pe lângă lucrările hidrotehnice de mare 
anvergură (canale, baraje), un alt efect al 
activităţilor antropice din această regiune 
este reprezentat de substituirea ecosistemelor 
naturale cu cele dominate de om (ex: ferme 
piscicole intensive şi ferme agricole 
intensive, plantaţii de plop etc.).  



J. Wetlands Biodiversity (2011) 1: 23-46 

Istros – Museum of Braila 

35 

Ca rezultat al acestor acţiuni antropice, 
ecosistemele naturale din Sistemul Dunării 
Inferioare au început să-şi piardă capacitatea 
de a furniza servicii şi resurse, cum ar fi: 
producţia de resurse biologice regenerabile, 
purificarea apei, a solului sau a aerului 
(Iordache 2009). În schimb, asupra acestor 
componente s-a acţionat în sensul deteriorării 
lor, prin utilizarea de pesticide sau 
îngrăşăminte. 

Este cunoscut faptul că o puternică 
industrializare are drept urmare o schimbare 
a mediului şi a cadrului natural în ansamblu. 
Bazinul dunărean superior este unul dintre 
cele mai industrializate din Europa şi, putem 
spune că apele fluviului şi ale afluenţilor săi 
constituie o adevărată materie primă pentru 
producţia industrială. Se ştie că în astfel de 
condiţii caracterele naturale, chimice şi 
biologice ale apei se schimbă iremediabil. 

Este indiscutabil faptul că viaţa în 
Dunărea de azi diferă în mod evident de cea 
de acum 100 sau chiar 50 de ani. Cercetările 
au dovedit că structura calitativă şi 
cantitativă a biotopurilor şi biocenozelor s-a 
modificat: au dispărut unele organisme, 
altele s-au înmulţit excesiv, migraţiile 
peştilor nu mai au acelaşi drum. 

Se remarcă însă, faptul că, împotriva 
schimbărilor nefolositoare şi a degradării 
biotopului acvatic dunărean se duce astăzi o 
luptă continuă, folosindu-se şi căutându-se 
mijloacele cele mai diverse: biologice, 
mecanice, chimice. Şi dacă aceste mijloace 
sunt azi parţial eficiente, nu ne mai rămâne 
decât să sperăm că în viitor această problemă 
va putea fi rezolvată. 

 
Starea proiectată pentru renaturarea 
ecosistemelor luncii inundabile: anii 1990-
2000 
 
Începând cu anii ‘90, oamenii de ştiinţă au 
început să privească altfel Lunca Dunării, 
punctând de această dată importanţa 
ecologică a menţinerii zonelor umede, astfel 
că lucrările acvatice şi de îndiguire practic au 
încetat, această zonă  intrând într-un proces 
de renaturalizare. Unele diguri au fost 

distruse pentru a permite apelor să-şi reia 
cursul de altă dată. 

Necesitatea lucrărilor de reconstrucţie 
ecologică apare ca urmare a intervenţiilor 
efectuate de-a lungul timpului, în principal în 
scopuri economice, care au condus la 
deteriorarea ecosistemelor. În perioada de 
după anii 2000, datorită inundaţiilor care au 
atins cote record, mai multe asociaţii 
ecologiste (al căror obiectiv principal îl 
constituie refacerea zonelor inundabile de pe 
cursul Dunării), au propus luarea unor 
măsuri, totodată analizând într-o mai mică 
măsură soluţiile eficiente pe termen lung, 
atât pentru comunităţile riverane, cât şi 
pentru mediul înconjurător. Fără a diminua 
importanţa protejării aşezărilor umane, 
aceste organizaţii propun soluţia refacerii 
capacităţii naturale a Luncii Dunării de 
stocare a viiturilor şi solicită astfel 
urgentarea analizării şi implementării 
măsurilor de renaturare a luncii inundabile a 
Dunării. 

Influenţa factorului antropic este un  
parametru important care a determinat cel 
mai mult aceste schimbări în structura 
ecosistemelor.  

Perioada ce a urmat după regimul 
comunist a adus după sine un nou context de 
transformare a zonelor inundabile. Prin 
retrocedarea terenurilor către foştii 
proprietari, sistemul de îndiguri gândit cu 40 
de ani în urmă nu a mai funcţionat, unele 
zone fiind lăsate în paragină. 

În România numai în ultimii 50 de ani au 
fost degradate sau distruse peste 400.000 ha 
de zone umede, cea mai afectată zonă fiind 
Lunca Dunării (Smirca 2008).  

Perioada actuală poate fi privită ca una al 
cărei scop este acela de a îndrepta ceea ce s-a 
distrus prin îndiguiri, însă un lucru este clar 
şi anume: Lunca Dunării nu va mai arăta sau 
funcţiona precum a fost la început de secol 
XX. 

Zona inundabilă a Dunării Inferioare, 
datorită suprafeţei pe care o ocupă şi a 
complexităţii structurale, rămâne unul dintre 
cele mai mari sisteme de acest tip din 
Europa, care furnizează o serie largă de 
resurse regenerabile, controlează calitatea 
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apei şi a inundaţiilor, oferă habitate pentru 
cuibărit, depunere a icrelor şi asigură hrană 
unui important număr de specii de păsări şi 
peşti migratori, reprezintă habitatul a 1.688 
specii de plante şi 3.735 specii de animale 
(Vădineanu 1998). 

Îndiguirile masive din perioada 1960-
1980 care au produs transformarea a circa 
80% (70%) din zona inundabilă naturală în 
terenuri agricole, împreună cu lucrările 
hidroameliorative şi amenajările 
hidrotehnice, au condus la restrângerea 
capacităţii zonei de a acţiona ca un veritabil 
sistem de tamponare între bazinul hidrografic 
şi Marea Neagră (Vădineanu şi Cristofor 
1994). 

Redimensionarea Sistemului Dunării 
Inferioare, inclusiv reabilitarea zonelor 
umede din lunca inundabilă trebuie să fie o 
componentă majoră a strategiei de dezvoltare 
durabilă a sistemelor regionale şi locale.  
 
Rolul zonelor umede în ceea ce priveşte 
îmbunătăţirea calităţii apei/ Funcţiile de 
retenţie şi de export a nutrienţilor  
 
O altă problemă importantă a zonelor 
inundabile o reprezintă poluarea cu nutrienţi 
(azot şi fosfor). Ca şi în cazul substanţelor 
organice, emisiile de nutrienţi se datorează 
atât surselor punctiforme (ape uzate urbane, 
industriale şi agricole neepurate sau 
insuficient epurate), cât şi surselor difuze (în 
special, cele agricole: creşterea animalelor, 
utilizarea fertilizanţilor). Nutrienţii conduc la 
eutrofizarea apelor (îmbogăţirea cu nutrienţi 
şi creştere algală excesivă), în special a 
corpurilor de apă stagnante sau semi-
stagnante (lacuri naturale şi de acumulare, 
râuri puţin adânci cu curgere lentă), ceea ce 
determină schimbarea compoziţiei speciilor, 
scăderea biodiversităţii speciilor, precum şi 
reducerea utilizării resurselor de apă  
(ANAR).  

Concentraţia ridicată de nutrienţi 
provenită din întregul bazin al fluviului 
Dunărea, a contribuit în timp la modificarea 
semnificativă a valorilor concentraţiei de 
azot şi fosfor dizolvat în apele de suprafaţă 
din Delta Dunării. Impactul acestor 

modificări ale concentraţiilor de nutrienţi a 
determinat amplificarea fenomenului de 
eutrofizare, chiar dacă o parte din cantitatea 
de nutrienţi este reţinută de stuf. Dinamica 
procesului de eutrofizare analizat prin prisma 
variabilităţii fosforului scoate în evidenţă 
faptul că procesul de eutrofizare este mai 
accentuat şi mai vizibil în cazul lacurilor 
decât în cel al canalelor sau a braţelor 
Dunării.  

Faptul că zonele ripariene în regim 
natural de inundare au capacitatea de a reţine 
sedimente, implicit nutrienţi, poluanţi şi 
propagule din apa curgătoare, constituie un 
beneficiu major pentru ecosistemul acvatic, 
deoarece exercită o influenţă importantă 
asupra încărcăturilor şi bugetelor de 
contaminanţi asociate sedimentului şi poate 
îmbunătăţi semnificativ calitatea apei. 

Zonele umede reduc încărcăturile de 
nutrienţi prin favorizarea sedimentării, 
adsorbţia nutrienţilor pe sedimente, preluarea 
acestora în biomasa vegetală şi favorizarea 
denitrificării. Concentraţia oxigenului din 
sedimente este unul dintre factorii importanţi 
atât pentru retenţia azotului, cât şi pentru 
retenţia fosforului. Contribuţia fiecărui 
mecanism în retenţia de nutrienţi este diferită 
de la caz la caz. Majoritatea studiilor 
certifică eficienţa zonelor inundabile în ceea 
ce priveşte retenţia nutrienţilor, dar există şi 
studii care demonstrează faptul că zonele 
umede sunt ineficiente în reducerea 
încărcăturii de nutrienţi, ba chiar acestea pot 
contribui la creşterea procesului de 
nitrificare. Cu alte cuvinte, aceste zone pot 
acţiona fie ca rezervoare fie ca surse de 
nutrienţi.  

Deasemenea, trebuie menţionat şi faptul 
că în timp ce studiile pentru investigarea 
transferului de sedimente, nutrienţi şi biota 
dinspre canale înspre zona inundabilă sunt 
bine documentate, se ştiu relativ puţine 
aspecte cu privire la transferul dinspre zona 
inundabilă către canalul râului în timpul 
perioadelor de hidroconectivitate (Damian 
2007). 

Menţinerea acestor săruri biogene la 
concentraţii normale are un rol deosebit în 
determinarea productivităţii biologice a 
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bazinelor din zona inundabilă (Banu şi colab. 
1977). Creşterea conţinutului de azot şi 
fosfor în apele Dunării spre sfârşitul anilor 
’70 şi din perioada următoare până în prezent 
a condus la stimularea dezvoltării explozive 
a algelor albastre şi inhibarea dezvoltării 
vegetaţiei submerse datorită reducerii 
transparenţei apei. Aceste procese au fost 
accelerate prin construirea de noi canale 
pentru scopuri economice, debitele de apă  
(şi nutrienţi) preluate de canalele deltei din 
Dunăre crescând de la 309 m3/s în perioada 
anilor ’60 şi la 620 m3/s în anii 1980-1989 
(Bondar 1993). 

Astfel,  efectul cumulat al creşterii 
acestor debite şi al poluării a condus la 
creşterea cantităţilor anuale de nutrienţi 
preluate de către deltă din fluviu în perioada 
1980-1989 comparativ cu 1960, de 14 ori şi 
de 7 ori în cazul fosforului anorganic şi, 
respectiv, azot anorganic (Staraş apud 
Belacurencu 2007). 

Antipa a fost primul care a scos în 
evidenţă rolul foarte important al bălţilor 
Dunării în economia generală a naturii, ca 
urmare a influenţei acestora asupra climei şi 
vegetaţiei. După opinia marelui hidrobiolog, 
bălţile, mai mult decât pădurile, modelează 
clima, menţin umiditatea solului, sunt 
rezervoare de retenţie a apelor în timpul 
ploilor mari, micşorând astfel efectele 
inundaţiilor. Apreciind aportul adus de 
Antipa la conservarea şi protecţia bălţilor 
Dunării, Motaş (1971) arată că, bazat pe cifre 
certe - cum îi era obiceiul -, acesta a pledat 
aproape toată viaţa pentru cruţarea bălţilor, 
contra desecării acestora în scopul obţinerii 
de noi terenuri agricole. De acord cu Antipa, 
autorul citat mai afirmă faptul că prin 
extinderea suprafeţei plantate, culturile 
intensive fac să crească evaporarea în 
detrimentul infiltrării în sol. Drenările, 
asanările, desecarea bălţilor, scurgerea 
iazurilor contribuie de asemenea la uscarea 
pământului. 

Importanţa ocrotirii zonei inundabile a 
Dunării a fost argumentată şi de Botnariuc 
(1968), care, subliniind ideea că lunca 
inundabilă reprezintă un teren unic în Europa 
pentru desfăşurarea cercetărilor ecologice, 

atrage atenţia că studiul ei temeinic ar putea 
oferi prioritatea românească în rezolvarea 
multor probleme centrale cu privire la  
ecologia ecosistemelor.  
 
Cauzele pierderii şi degradării zonelor 
umede 
 
Dispariţia unor zone umede şi deprecierea 
continuă a altora este încă un proces de 
actualitate, chiar dacă beneficiile pe care 
acestea le asigură sunt din ce în ce mai bine 
înţelese şi argumentate din punct de vedere 
ştiinţific. 

În continuare vor fi enumerate câteva 
dintre motivele pentru care zonele umede au 
fost subevaluate şi supraexploatate (Vorhies, 
Stuip şi colab. apud Damian 2007): 

- Datorită percepţiei zonelor umede ca şi 
bun public, „gratuitate” („market failure”);  
în consecinţă, majoritatea serviciilor 
asigurate de către zonele umede nu prezintă 
valoare de piaţă (de ex. purificarea apei sau 
prevenirea inundaţiilor); 

- Deoarece preţul de piaţă nu reflectă 
întru totul costurile sociale sau beneficiile 
unei schimbări a disponibilităţii unui bun sau 
serviciu (externalităţi). Spre exemplu, preţul 
produselor agricole obţinute din zone umede 
desecate, nu reflectă şi costurile pe care 
societatea le suportă ca urmare a procesului 
de producţie, cum ar fi costuri legate de 
poluare şi pierderea unor servicii asigurate 
de zonele umede; 

- Taxe/subvenţii care, din păcate, mai 
mult încurajează supraexploatarea zonelor 
umede; 

- Distribuţia inechitabilă a costurilor şi 
beneficiilor. De regulă utilizatorii care 
beneficiază de pe urma serviciilor asigurate 
de către ecosisteme, nu sunt aceiaşi cu cei 
care suportă costurile sau consecinţele 
activităţilor respective. De exemplu, atunci 
când bazinul hidrografic superior al zonei 
umede este afectat de poluarea difuză 
provenită din agricultură, efectele ar putea fi 
resimţite mai ales de comunităţile locale care 
trăiesc în avalul respectivei zone umede; 

- Incertitudinea stării de proprietate; 
adesea zonele umede nu au limite naturale 
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uşor de identificat şi chiar dacă acestea sunt 
identificabile, de cele mai multe ori nu 
corespund cu limitele administrative; 

- Neimplicarea sau excluderea factorilor 
de decizie şi a utilizatorilor locali în/din 
procesul de luare a deciziei. 

La acestea se poate adăuga evaluarea 
incorectă a impactului antropic, mai precis al 
acţiunilor văzute doar prin prisma eficienţei 
economice, şi mai puţin din punct de vedere 
al consecinţelor ecologice pe termen lung. 

Lucrările hidroameliorative care au 
afectat major structura, implicit funcţionarea 
luncii Dunării Inferioare (perioada 1950-
1980) au condus la importante schimbări 
funcţionale. Cele mai afectate funcţii vizează 
producţia de resurse regenerabile şi funcţiile 
de reglare legate de capacitatea de purificare 
a apei. 

Prin transformarea unor suprafeţe de 
circa 4.000 km2 lucii de apă şi zone 
inundabile în poldere, suprafaţa activă a 
sistemului de zone umede a Dunării 
Inferioare implicată în retenţia şi eliberarea 
nutrienţilor (prin procesul de denitrificare) 
precum şi a diverşilor poluanţi şi prin aceasta 
în reglarea circuitelor biogeochimice locale 
şi regionale, s-a redus cu 40% în raport cu 
cea corespunzătoare stării de referinţă. După 
retragerea apelor a avut loc mineralizarea 
materiei organice din sol, eliberarea unor 
cantităţi importante de CO2 în troposferă, 
reducerea stocurilor de nutrienţi din sol şi a 
apărut necesitatea administrării de 
îngrăşăminte, zonele îndiguite devenind 
astfel ele însele surse de poluare difuză cu 
nutrienţi. Totodată s-a pierdut o bună parte 
din capacitatea sistemului de a disipa prin 
procesul de evapotranspiraţie energia solară 
absorbită, fapt care a accentuat - în condiţiile 
fenomenului de încălzire globală - o creştere 
a instabilităţii condiţiilor mezoclimatice cu 
accentuarea şi prelungirea perioadelor de 
secetă (Damian 2007). 
 
Efecte asupra funcţiei de producţie cu 
referire la resursa piscicolă 

 
Structura ihtiofaunei din bazinele acvatice şi 
mărimea stocurilor populaţiilor de peşti 

exploatabile se află în strânsă 
interdependenţă cu factorii ecologici, şi 
anume: regimul hidrologic, condiţiile de 
reproducere (temperatura apei şi 
inundabilitatea), cantitatea bazei trofice, 
calitatea apei, relaţiile interspecifice şi 
intraspecifice, rata mortalităţii şi natalităţii 
naturale, dar şi cu pescuitul şi alţi factori 
antropici. Păsările ihtiofage şi în special 
explozia populaţională a cormoranului mare 
au, de obicei, un impact semnificativ asupra 
pescăriilor (circa 7.000 t/an)  (Năvodaru şi 
colab. 2003). 

În perioada dinainte de 1972, exista o 
relaţie directă între nivelul apei şi producţia 
de peşte din acelaşi an, deoarece erau 
cantităţi suficient de mari de ciprinide 
autohtone care să valorifice abundenţa de 
hrană oferită de nivelurile hidrologice mari 
în perioada de creştere. După 1972, pe 
fondul îndiguirilor unor mari suprafeţe 
(1972-1989 de la 24 mii ha la 103 ha) care 
constituiau, în cea mai mare parte, zonele de 
reproducere şi expansiune a carasului (specie 
exotică), relaţia directă factor hidrologic-
captură a înregistrat o întârziere de 1-2 ani 
(Belacurencu 2007) (Fig. 4). 

Chiar dacă în prima perioadă activităţile 
antropice nu influenţau prea mult modul de 
funcţionare al complexului de ecosisteme 
(structura acestora nefiind perturbată), 
oamenii interveneau doar în controlul 
speciilor de peşte, pe care îl exploatau destul 
de mult; însă nu exista pericolul de 
diminuare a populaţiilor de peşte, datorită 
mai multor factori dintre care amintim: 
populaţie mult mai scăzută, piaţă de 
desfacere a mărfii (şi aşa perisabile) 
restrânsă, tehnici de capurare a peştelui mai 
puţin dezvoltate etc. (Belacurencu 2007).  

La începutul secolului trecut, fostul 
sistem al zonei inundabile asigura anual cu 
un input minim de energie auxiliară, o 
cantitate de circa 6-14 mii tone/an de peşte 
(Antipa 1910). Schimbările structurale şi 
funcţionale menţionate anterior au condus la 
schimbări semnificative ale calităţii şi ale 
disponibilităţii resurselor de hrană pentru 
marea majoritate a speciilor de peşte cu 
valoare economică. Drept consecinţă, 
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numărul speciilor de peşte (28) înregistrat în 
capturile dinainte de 1980 a scăzut la 19 
specii iar fostele specii dominante şi 
valoroase (de ex. Cyprinus carpio) au fost 
înlocuite de specii cu valoare economică 
scăzută cum ar fi Carassius auratus gibelio 
(a cărui contribuţie a crescut de la 3% la 
19%) sau specii exotice cum ar fi 
Hypophtalamicus molitrix a cărui contribuţie 
reprezintă 17% din capturile actuale (Staraş, 
apud Vădineanu şi colab. 1998). Capturile de 
sturioni în Delta Dunării (Huso huso, 
Acipenser güdenstaedti şi Acipenser 

stellatus) cunosc un declin continuu de la 
300t/an (în 1960) la 8t/an în 1998, după care 
revin la 20-30 t după anul 2000. Cauzele care 
au dus la această situaţie sunt blocarea rutei 
de migraţie spre zonele de depunere a icrelor 
(prin construirea centralei hidroelectrice de 
la km 943), poluarea apei şi managementul 
inadecvat. În cazul scumbiei de Dunăre 
(Alosa pontica pontica) asistăm la o evoluţie 
ciclică, capturile scăzând de la 2500t/an în 
1960 la 200t/an în 1998 (Năvodaru şi 
Waldman 2003). 

 
 
Figura nr. 4 Îndiguirea Dunării şi captura de peşte (sursa: Variante propuse pentru reamenajarea 

fluviului Dunărea pe sectorul românesc, ANAR 2006, www. madr.ro/pages/piscicultura/) 
 

 
 

 
Din cele menţionate mai sus reiese faptul  

că morunul şi nisetrul sunt cele mai afectate 
specii, datorită întreruperii migraţiei în 
regiunea barajelor de la Porţile de Fier, 
schimbării condiţiilor de mediu şi a 
supraexploatării. Totuşi, un studiu recent 
consacrat pescăriei sturionilor demonstrează 
că producţia de sturioni reală din A.R.B.D.D. 

(Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta 
Dunării) este mult mai mare decât cea din 
statistică, ridicându-se la circa 70 t 
(Belacurencu 2007). 

Producţia de peşte a Dunării se află în 
declin, iar acest fapt se datorează nu numai 
barajelor construite de-a lungul cursului ci şi 
din cauza deversărilor industriale în apele 
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Dunării, dezvoltării navigaţiei şi îndiguirii 
terenurilor inundabile. La aceste modificări 
profunde ale mediului de viaţă se adaugă şi 
pescuitul iraţional şi anume pescuitul 
peştelui mic. 

Aceste transformări care au avut loc pe 
cursul Dunării şi în lunca inundabilă pun 
astăzi două probleme: dacă peştii pot trăi în 
aceste condiţii (dacă se pot adapta pentru a 
duce o viaţă normală) şi dacă popularea 
artificială va da rezultate, şi anume: care 
specie de peşte este cea mai adecvată 
condiţiilor actuale din Dunăre? (Banu şi 
colab. 1977). 

Concluzia generală este aceea că 
stocurile de peşti au scăzut, dar nu atât cât 
arată statisticile comerciale, situaţia 
prezentându-se diferit pe tipuri de pescării, 
iar structura comunităţilor de peşti s-a 
schimbat, deasemenea. Acest regres s-a 
datorat în principal modificării condiţiilor de 
mediu, supraexploatării şi altor factori 
antropici menţionaţi mai sus. 
Supraexploatarea resurselor pescăreşti a 
reprezentat întradevăr, unul dintre 
principalele efecte cu privire la utilizarea 
neraţională a resurselor naturale şi a devenit 
o problemă la nivel global. Managerii şi 
cercetătorii din domeniul pisciculturii admit 
ipoteza că majoritatea cazurilor de 
supraexploatare se datorează supracapacităţii 
de pescuit, competiţiei dar şi liberului acces 
la resursă (Belacurencu 2007).  

Semnalele de alarmă privind accelerarea 
ratei de extincţie a speciilor de plante şi 
animale şi degradarea ecosistemelor au 
determinat comunitatea internaţională să 
adopte măsuri şi strategii pentru conservare.  

Referitor la resursa piscicolă şi 
conservarea acesteia, A.R.B.D.D. 
organizează în data de 2 aprilie 2011 o 
Conferinţă înternaţională privind conservarea 
şi reintroducerea sturionilor din Bazinul 
Dunării. 

Conferinţa este dedicată Sturionilor care 
constituie una dintre cele mai valoroase 
resurse de origine animală de pe Terra, 
Dunărea inferioară fiind unul din ultimele 
areale (singurul din Uniunea Europeană) în 

care aceste specii cresc şi se reproduc în mod 
natural. 

În prezent, stocurile mondiale de sturioni 
sunt extrem de mici, capturile se diminuează 
de la an la an  în majoritatea ţărilor care 
exploatează aceşti peşti, astfel încât devine 
certă tendinţa generală de scădere rapidă a 
stocurilor de reproducători.   

Importanţa ştiinţifică (fosile vii) şi 
economică a acestor specii la nivelul Uniunii 
Europene a impus necesitatea monitorizării 
stării stocurilor, adoptarea de strategii 
regionale, efectuarea de cercetări, elaborarea 
de studii şi planuri de acţiune pentru 
protejarea, conservarea şi reabilitarea 
stocurilor de sturioni.  

Agenda conferinţei va include o serie de 
prezentări cu privire la starea populaţiilor de 
sturioni din Dunărea inferioară, dar şi  
implementarea măsurilor de conservare şi 
redresare a sturionilor sălbatici, inclusiv a 
eficienţei programului românesc de populare, 
de susţinere cu puiet obţinut prin reproducere 
artificială. Vor fi organizate şi deplasări în 
teren la locaţii destinate monitorizării sau 
reproducerii artificiale a sturionilor 
(A.R.B.D. 2007).   
 
Analiza situaţiei ecologice a bazinului 
Dunării şi a zonelor riverane  
 
Această analiză presupune cercetarea unor 
elemente determinante pentru schimbările 
care pot interveni în cadrul sistemului (Bran 
şi Creţu 2005).  

Apa Dunării este, la debite obişnuite, 
bicarbonat calcică, cu un pH de 7,5-8,1, cu o 
duritate totală permanentă de 1,1-2,0 şi 
temporară de 6,6-7,9 grade germane. 
Mineralizarea dată de un mare număr de ioni 
diferă în funcţie de variaţiile de debit. Peste 
acestea se suprapun modificările induse 
antropic, poluarea cu substanţe dizolvate sau 
nedizolvate (în suspensie). 

Mineralizarea totală variază între 200-
350 mg/l, cu oscilaţii în funcţie de debite (la 
debite crescute concentraţia în săruri este 
mai redusă).  

Procesul de mineralizare creşte prin 
cumulare (din amonte spre aval), cu unele 
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salturi semnificative. În consecinţă, în  
sectorul românesc al Dunării s-a constatat o 
creştere semnificativă de azot şi clor datorită 
acumulării afluenţilor mari ca Jiu, Olt, Argeş 
şi Ialomiţa (Damian 2007).  

Calitatea apei Dunării determină şi este 
determinată la rândul său, de activitatea 
umană de-a lungul fluviului. Aici facem 
referire la apa potabilă, apa pentru irigaţii şi 
pentru utilizări industriale. De asemenea, 
calitatea apei danubiene influenţează toate 
organismele acvatice, multe dintre acestea 
având un important rol în economia socială 
(de exemplu, fondul piscicol).  
 
Evaluarea potenţialului de reconstrucţie 
ecologică în lungul Dunării şi al afluenţilor 
săi 

 
La nivelul bazinului Dunării există o serie de 
proiecte în derulare sau în stadiu de 
planificare şi elaborare care au ca scop, în 
principal, îmbunătăţirea condiţiilor de 
navigaţie pe fluviul Dunărea, dar şi 
redimensionarea ecologică şi economică pe 
sectorul românesc al luncii Dunării. Aceste 
proiecte legislative sunt cuprinse în Planul de 
management al bazinului Dunării fiind 
reglementate de Directiva Cadru a Apei. 

În ceea ce priveşte redimensionarea 
ecologică şi conform Planului de 
management al bazinului Dunării, proiectele 
al căror obiectiv îl constituie protejarea 
diversităţii biologice şi dezvoltarea durabilă 
reprezintă priorităţi ale Guvernului Român, 
care se înscriu în cerinţele Strategiei 
Paneuropene de conservare a diversităţii 
biologice şi a peisajului. 

 Dintre obiectivele propuse pentru 
realizarea acestui Program menţionăm:  

- evaluarea stării actuale a Luncii 
Dunării şi elaborarea unor planuri de 
management în scopul asigurării 
managementului integrat;  

- constituirea unor arii protejate - zone 
naturale în Lunca Dunării, care şi-au păstrat 
caracteristicile iniţiale de bălţi, lacuri, 
zăvoaie etc., în scopul creării unei reţele de 
situri naturale;  

- desemnarea zonelor umede din Lunca 
Dunării, care îndeplinesc condiţiile necesare 
pentru a fi declarate zone umede de 
importanţă internaţională conform 
Convenţiei de la Ramsar, SCI / SPA;  

- redimensionarea ecologică şi 
economică a unor zone desecate în scopuri 
agricole, care în prezent au fost inundate sau 
sunt abandonate şi nu mai corespund 
scopului pentru care au fost amenajate.  

Directiva Cadru a Apei are scopul de a 
stabili cadrul legal pentru protecţia apelor de 
suprafaţă şi subterane şi de a îmbunătăţi 
mediul acvatic prin aplicarea măsurilor de 
reducere progresivă a evacuărilor, emisiilor 
şi pierderilor de substanţe prioritare şi a celor 
de eliminare a evacuărilor, emisiilor şi 
pierderilor de substanţe prioritar periculoase. 
În acest sens, pentru a răspunde tuturor 
cerinţelor cu privire la măsurile ce trebuiesc 
luate în scopul reducerii poluării cu substanţe 
prioritare, au fost implementate o serie de 
Directive Europene. Obiectivul acestor 
directive îl constituie reducerea poluării cu 
substanţe aflate pe Lista II (lista gri) în toate 
Statele Membre şi eliminarea poluării cu 
substanţe periculoase, respectiv Lista I (lista 
neagră), precum şi eliminarea/reducerea 
poluării cu substanţe prioritare periculoase 
/substanţe prioritare. O altă cerinţă esenţială 
a Directivei Cadru Apă este stabilirea 
obiectivelor de calitate pentru toate corpurile 
de apă (Art.4) şi implicit dezvoltarea de 
programe de măsuri pentru atingerea acestor 
obiective (Art.11).  

Dintre acestea, măsurile de renaturare a 
râurilor sunt în general reprezentate de 
următoarele tipuri/categorii:  

- restaurarea habitatelor/elementelor 
peisajului natural;  

- restaurarea proceselor naturale;  
- măsuri specifice diverselor specii 

pentru creşterea biodiversităţii.  
În cazul refacerii conectivităţii 

longitudinale, sunt adoptate măsuri de 
renaturare a elementelor peisajului natural, 
dintre care menţionăm:  

- îndepărtarea tuturor obstacolelor care 
barează cursurile de apă şi care nu sunt 
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utilizate pentru un anumit scop sau funcţia 
pentru care au fost create a dispărut;  

- realizarea unor pasaje de trecere a 
ichtiofaunei pentru lucrările de barare 
transversale a cursului de apă.  

Deasemenea, pasajele de trecere a 
ihtiofaunei se propun a fi realizate numai pe 
sectoarele cursurilor de apă în care trăiesc 
specii migratoare.  

În scopul îmbunătăţirii conectivităţii 
laterale, măsurile adoptate de renaturare a 
elementelor peisajului natural sunt:  

- restaurarea zonelor umede: foste bălţi;  
- restaurarea albiei: vaduri, bălţi, nisip, 

pietriş, bolovăniş, meandre/braţe secundare, 
renaturare maluri;  

- restaurarea reliefului din lunca 
inundabilă.  

Pentru creşterea biodiversităţii mediului 
acvatic este necesară - pe lângă renaturarea 
elementelor landscape-ului natural - şi 
restaurarea proceselor naturale, respectiv a 
unui regim hidrologic corespunzător 
folosinţelor şi speciilor acvatice şi a unei 
legături funcţionale între râu şi lunca 
inundabilă prin modificarea regimului de 
exploatare a sistemelor de gospodărire a 
apelor (ANAR).  

Deasemenea, trebuiesc luate măsuri 
specifice în funcţie de tipul speciilor, 
respectiv:  

- măsuri de realizare a unui pescuit 
raţional;  

- măsuri de repopulare în cazul unor 
specii în declin etc.  

Prin realizarea măsurilor de renaturare a 
râurilor prezentate anterior, ecosistemele 
acvatice antropizate evoluează de la starea 
actuală la o altă stare reprezentată de 
potenţialul ecologic bun sau la starea 
ecologică bună funcţie de tipul corpului de 
apă.  

Un studiu efectuat de către WWF (World 
Wide Fund for Nature - Fondul Mondial 
pentru Natură) arată că în bazinul Dunării 
70% din luncile inundabile ale râurilor şi-au 
pierdut, prin îndiguire, capacitatea naturală 
de descărcare a viiturilor. Mai exact, 
îndiguirea şi degradarea luncilor inundabile 

au cauzat pierderea unor importante valori şi 
procese naturale (Hulea 2010). 

Studiul demonstrează clar că  o suprafaţă 
de aproximativ 24% din vechea luncă 
inundabilă ar putea fi reconectată la Dunăre 
sau afluenţi, cel mai mare potenţial fiind 
identificat pe teritoriul României. Cu privire 
la reconstrucţia ecologică a zonelor propuse 
din bazinul Dunării, costurile sunt estimate la 
500.000 €/km², astfel că investiţia ce ar 
trebui alocată tuturor zonelor incluse în 
studiu este de aproximativ 6 miliarde €. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, în 
anul 2000, România a semnat împreună cu 
statele riverane Dunării (Bulgaria, Republica 
Moldova şi Ucraina) declaraţia “Coridorul 
Verde al Dunării Inferioare”, recunoscând 
necesitatea şi responsabilitatea de a conserva 
şi gestiona în mod sustenabil una dintre 
regiunile cu cea mai mare şi variată 
biodiversitate din lume (Hulea 2010). Acest 
proiect presupune inundarea a cca. 1.000.000 
de hectare de teren din Lunca Dunării şi 
Deltă, respectiv, refacerea ecosistemelor 
anterioare îndiguirii. În momentul de faţă, se 
cercetează impactul acestui proiect asupra 
mediului. 

În perioada 1995-2004, o suprafaţă de 15 
mii ha zone îndiguite a fost deja reconectată 
la sistemul natural şi a redevenit zonă 
umedă, în cadrul Programului de 
reconstrucţie ecologică, finanţat de 
Ministerul Mediului şi parţial de Banca 
Mondială (Belacurencu 2007). 

Refacerea luncii inundabile a Dunării ar 
crea beneficii multiple, nu doar prin prisma 
reducerii riscului de inundaţii, ci şi prin alte 
servicii de mediu generate şi disponibile 
comunităţilor locale - pescuit, piscicultură, 
turism, agricultură, păşunat etc. 
 
 
Concluzii 
 
Lunca şi Bălţile Dunării cuprinse sub 
termenul de regiunea inundabilă a Dunării, 
au constituit de-a lungul timpului obiectul 
multor studii şi cercetări, atât din punct de 
vedere ecologic, cât mai ales economic. Din 
păcate, însă, rezultatele văzute prin prisma 
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eficienţei economice sunt încă departe de 
scopul scontat, neexistând o viziune corectă 
asupra regiunii în cauză şi a efectelor pe 
termen lung (pe măsura complexităţii, 
varietăţii şi dinamicii proceselor specifice);  

- Rolul zonelor umede pentru fluviul 
Dunărea este unul extrem de important, prin 
prisma faptului că acestea acţionează ca nişte 
veritabili „rinichi” ai bazinului, curăţindu-l 
de poluatorii dăunători;  

- Bazinul Dunării este unul dintre cele 
mai industrializate din Europa şi 
industrializarea sa se mai dezvoltă încă. 
Caracteristicile naturale, chimice şi biologice 
ale apelor s-au degradat şi continuă să se 
degradeze, fiind influenţate de activitatea 
umană de-a lungul fluviului.  

La rândul său, calitatea apei danubiene 
influenţează toate organismele acvatice, 
multe dintre acestea cu rol important în 
economia socială (de exemplu, fondul 
piscicol). Activităţile umane, respectiv 
drenările, desecarea bălţilor, scurgerea 
iazurilor contribuie efectiv la uscarea 
pământului.  

Construirea de diguri şi lacuri de 
acumulare a redus drastic zonele inundabile 
cu importante pierderi de habitaturi, 
modificarea regimului sedimentelor, 
reducerea capacităţii de autoepurare şi 
tampon. În acest fel s-a produs fragmentarea 
habitatelor multor specii, ceea ce a condus la 
blocarea sau restrângerea drastică a rutelor 
de migraţie ale speciilor de peşti, respectiv a 
accesului la locurile potrivite pentru 
reproducere şi hrănire, implicit al speciilor 
de păsări de baltă pentru care aceste zone 
constituie un habitat propice pentru hrană şi 
reproducere.  

Viaţa din Dunărea de azi diferă în mod 
evident de ceea ce reprezenta ea la începutul 
secolului. Au dispărut specii sau grupe de 
specii de animale. Au rezistat şi continuă să 
se dezvolte specii inferioare puţin folositoare 
sau chiar dăunătoare. S-au schimbat 
caracteristicile biotopurilor şi, ca urmare, 
condiţiile ecologice şi conţinutul 
biocenozelor; 

- Astfel, calitatea apei Dunării, 
consecinţele biologice ale poluării apelor 

Dunării, modificările morfologice ale văii 
Dunării şi consecinţele ecologice ale 
acestora, problemele ecologice ale Deltei 
Dunării, rezervaţiile naturale din lungul 
Dunării şi acordurile regionale / 
internaţionale privitoare la protecţia Dunării, 
toate acestea sunt considerate – probleme 
globale ale fluviului Dunărea. Rezolvarea 
acestora ar trebui să constituie o prioritate a 
zilelor noastre; 

- În încheiere ţinem să precizăm că 
ocrotirea bălţilor rămase încă intacte este 
necesară nu numai pentru importanţa 
ştiinţifică deosebită, ci şi pentru cea 
economică, ca rezervor de apă nepoluată şi 
de peşte, precum şi pentru excepţionala lor 
valoare peisagistică, putând fi exploatate prin 
practicarea turismului organizat. Conservând 
acest grup de bălţi, putem transmite 
generaţiilor viitoare nu numai documente 
ştiinţifice despre ceea ce a fost odată zona 
inundabilă, ci şi o imagine reală, actuală a 
zonei aşa cum era odinioară pe vremea lui 
Antipa. 
 
 
Rezumat: 
 

ZONELE INUNDABILE ŞI 
IMPORTANŢA LOR ÎN 

MENŢINEREA BIODIVERSITĂŢII. 
LUNCA DUNĂRII INFERIOARE 

 
Lucrarea prezintă succint situaţia actuală a 
zonelor inundabile, câteva aspecte legate de 
caracteristicile fizico-geografice, 
hidrografice şi ecologice, un scurt istoric al 
amenajărilor, subliniază rolul, importanţa şi 
consecinţele ecologice care ameninţă încă 
aceste zone - implicit Lunca Dunării -, dar şi 
necesitatea ocrotirii zonelor umede atât pe 
plan local, cât şi la nivel mondial. 
Deasemenea, este supusă atenţiei evaluarea 
potenţialului de reconstrucţie ecologică a 
Luncii Dunării şi se concretizează într-un 
îndemn la conservarea şi reabilitarea acestor 
zone umede de mare importanţă pentru ţara 
noastră dar şi pentru ţările riverane. 
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Figura nr. 2 Regiunile fizico-geografice ale Văii Dunării (după Ianovici şi colab. 1969) 
 

 
Legendă: I - defileul dunărean al Porţilor de Fier, II - câmpia dunăreană de terase a Olteniei, III - culoarul dunărean de sub Burnuz, IV - balta dunăreană 
din dreptul Mostiştei şi Bărăganului, V - valea Dunării maritime şi delta. 
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Abstract: This study was performed in Lozova Marsh between the years 2004 - 2010. This wetland is 
a natural meadow lake, with protected natural area status. Since 2007, it is part of the Natura 2000 
network in România, being included in the site “Lower Siret River” (with special protection area status 
for birds - ASPA). In the Lozova Marsh perimeter, there were recorded just 82 bird species during our 
fieldwork. Like everywhere in the area, the summer visitors (49 bird species) and the sedentary birds 
(16 species) represent the largest part of the bird fauna, but the highest level of bird diversity is 
recorded during the autumn migration time. The breeding effectives are small, concentrating on the 
southern sector of the marsh (the former fishery), but we notice the breeding presence in the reed beds 
of one egret-and-heron colony made up of Ardeolla ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Ardea 
cinerea, and Nycticorax nycticorax, and as well one mixed colony formed of grebes (Podiceps 
cristatus, Tachybaptus ruficollis) and terns (Chlidonias hybridus, Sterna hirundo). The bird fauna has 
been analysed from the conservation point of view. 
 
Keywords: bird fauna, conservation, Lozova Marsh 
 
 
Introducere:1 
 
Râul Siret este principalul râu al Moldovei şi 
are o lungime totală de 726 km, dintre care 
559 km în România. Izvorăşte din regiunea 
Cernăuţi (Ucraina) şi se varsă în Dunăre, la 
marginea de sud a judeţului Galaţi. Printre 
comunele din judeţul Galaţi, pe care le 
străbate, se numără şi comuna Braniştea, 
unde se află Balta Lozova. Lunca râului are, 
pe teritoriul judeţului Galaţi, lăţimi variate - 
5 km la Braniştea. 

Balta Lozova face parte din Aria cu 
Protecţie Specială Avifaunistică „Lunca 
Siretului Inferior” încă din anul 2007. Este 
un liman fluviatil cu o suprafaţă de 270 ha 
din Lunca Siretului Inferior. Se află la 
altitudinea de 6 - 8 m, pe teritoriul 
                                            
Viorica Arcan: Complexul Muzeal de Ştiinţele 
Naturii Galaţi, Str. Regiment 11 Siret, nr. 6A, 
Galaţi. 

administrativ al comunei Braniştea, sat 
Lozova. Are 2 km lungime, 0,8 km lăţimea 
maximă şi 1,5 m adâncime medie. Laturile 
sudică şi estică sunt îndiguite. 
Compartimentarea piscicolă (130 ha) este 
caracteristică părţii sudice, în timp ce partea 
nordică are caracter de incintă pentru 
atenuarea viiturilor. 
 
 
Material şi metodă: 
 
Avifauna din perimetrul bălţii Lozova a 
început să fie studiată din anul 2004. S-au 
realizat observaţii calitative şi cantitative, 
folosindu-se metoda observaţiei din punct fix 
şi metoda itinerariului. S-au făcut 
determinări vizuale şi auditive, atât pentru 
păsările de pe lac cât şi pentru cele din 
apropiere, folosindu-se luneta, binoclul şi 
determinatorul. 
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Rezultate şi discuţii: 
 
În urma observaţiilor efectuate în perimetrul 
bălţii Lozova din anul 2004 şi până în 
prezent au fost înregistrate 82 de specii. În 
această lucrare s-a analizat statutul lor de 
protecţie în baza Directivei Păsări, 
Convenţiei de la Berna şi Convenţiei de la 
Bonn.  

Ca în orice zonă umedă, avifauna din 
Balta Lozova cunoaşte modificări sezoniere 
ale aspectelor sale calitative şi  cantitative;  
unele  specii  de  păsări  vizitează  acest 

teritoriu în timpul iernii, ca oaspeţi de iarnă, 
altele sosesc primăvara, petrecându-şi aici 
vara, ca oaspeţi de vară, unele apar doar în 
trecere între cartierele sudice de iernare şi 
ariile nordice de reproducere, fiind specii de 
pasaj, în vreme ce altele sunt specii sedentare 
şi rămân permanent în această zonă. 

Analizând cele 82 specii observate în 
zona de studiu, din punct de vedere 
fenologic, situaţia se prezintă astfel: 47 
oaspeţi de vară, 2 oaspeţi de iarnă, 16 specii 
sedentare, 8 specii de pasaj şi 11 specii 
parţial migratoare (Fig. 1). 

 
 
Figura nr. 1 Spectrul fenologic al speciilor de păsări din Balta Lozova. 
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Cea mai mare diversitate avifaunistică şi 

cele mai mari efective de păsări s-au 
înregistrat în lunile august şi septembrie. 
Acest fapt se datorează fenomenului de 
începere a migraţiei pentru unele specii  sau 
intervalului de timp alocat atât de adulţi, cât 
şi de juvenili, fortifierii organismului în 
vederea plecării spre cartierele de iernare; 
valori minime s-au înregistrat în lunile de 
iarnă (noiembrie, decembrie, ianuarie şi 
februarie) când păsările se află în cartierele 
de iernat. În timpul iernii, unele eleşteie sunt 
golite de apă în vederea relizării unor lucrări 
ce pregătesc repopularea cu peşte din 
primăvară. În timpul iernii, podul de gheaţă 
de la suprafaţa luciului de apă acoperă balta 
în proporţie de 70 - 90%. Din cele 82 specii 
identificate în zona umedă balta Lozova, 44 

sunt cuprinse  în Directiva Păsări – Directiva 
Consiliului Europei 79/409 EEC privind 
conservarea păsărilor sălbatice adoptatată la 
2 aprilie 1979. Dintre acestea, 21 sunt 
încadrate în Anexa I (Tab. 1, Anexe), făcând 
obiectul măsurilor speciale de conservare 
privind habitatul, în scopul asigurării 
supravieţuirii şi a reproducerii în aria lor de 
distribuţie (Alcedo atthis, Aythya nyroca, 
Phalacrocorax pygmaeus, Egretta garzetta, 
Lanius minor etc.). Speciile din Anexa II/1 
pot fi vânate în zona geografică maritimă şi 
terestră de aplicare a prezentei directive, iar 
speciile de pe Anexa II/2 pot fi vânate numai 
în Statele Membre ale Uniunii Europene 
pentru care ele sunt menţionate. Pentru 
speciile din Anexa III/1, activităţile de 
transport pentru vânzare, cât şi punere în 
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vânzare a păsărilor vii şi a păsărilor moarte, 
sunt permise numai cu autorizaţie specială. 
Pentru speciile din Anexa III/2, Statele 
Membre pot permite pe teritoriul lor 
activităţile de vânzare, ţinere pentru vânzare 
şi oferire pentru vânzare a păsărilor vii sau 
moarte cu condiţia ca păsările să fi fost legal 
capturate sau în mod legal obţinute. 

Convenţia de la Berna, privind 
conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor 
naturale, adoptată la Berna la 19 septembrie 
1979, cuprinde în Anexa II specii de faună 
strict protejate (39 specii), iar în Anexa III 
specii de faună protejate (34 specii) (Tab. 1, 
Anexe). 

Un număr de 28 specii se găsesc în 
Convenţia de la Bonn ce priveşte 
conservarea speciilor migratoare sălbatice, 
dintre care o specie se găseşte în Anexa I 
(Aythya nyroca) şi 27 specii în Anexa II 
(Tab. 1, Anexe). Speciile de pe Anexa I sunt 
specii de păsări migratoare în pericol de 
extincţie globală sau pe o porţiune însemnată 
a arealului lor de răspândire, iar speciile din 
Anexa II sunt specii migratoare care au un 
statut de protecţie nefavorabil şi care 
necesită acorduri internaţionale pentru 
protecţia lor. 

În România, speciile cu statut de 
conservare nefavorabil sunt cuprinse în 
Cartea Roşie a Vertebratelor, astfel că 
raportând la aceasta speciile de păsări din 
lista noastră se încadrează în următoarele 
categorii (Tab. 1, Anexe): 

- 7 specii vulnerabile (Pelecanus 
onocrotalus, Phalacrocorax pygmaeus, 
Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, 
Ciconia ciconia, Streptopelia turtur, Upupa 
epops). 

- 3 specii periclitate (Egretta garzetta, 
Casmerodius albus, Ardea purpurea). 

 
 

Concluzii: 
 

În perimetrul bălţii Lozova au fost 
inventariate 82 specii, multe dintre acestea 
fiind protejate.  

Diversitatea avifaunistică este privită din 
perspectiva categoriilor de vulnerabilitate şi 

a statutului de protecţie conform legislaţiei 
naţionale şi europene. Astfel, în Anexa I a 
Directivei Păsări sunt cuprinse 21 specii 
(specii care fac obiectul măsurilor de 
speciale de conservare privind habitatul, în 
scopul asigurării supravieţuirii şi a 
reproducerii lor în aria lor de distribuţie), în 
Anexa II a Convenţiei de la Berna 39 specii, 
iar în Anexa I a Convenţiei de la Bonn, o 
singură specie.  

Pentru aceste specii se impune cu 
precădere respectarea măsurilor de protecţie 
şi reabilitare, atât a populaţiilor cât şi a 
habitatelor care le asigură nevoile de hrană, 
adăpost şi reproducere. 
 
 
Rezumat: 
 

AVIFAUNA BĂLŢII LOZOVA ŞI 
STATUTUL EI DE PROTECŢIE 

(JUDEŢUL GALAŢI) 
 
Prezentul studiu a fost realizat în perimetrul 
bălţii Lozova, în perioada 2004 - 2010. Este 
un liman fluviatil, având statut de arie 
naturală protejată. Din 2007, este parte a 
reţelei Natura 2000 din România, fiind 
inclusă în situl “Lunca Siretului Inferior” (cu 
statut de arie specială de protecţie 
avifaunistică). Au fost observate 82 specii de 
păsări, multe dintre acestea fiind protejate. În 
Anexa I a Directivei Păsări sunt cuprinse 21 
specii, în Anexa II a Convenţiei de la Berna 
39 specii iar în Anexa I a Convenţiei de la 
Bonn, o singură specie. În Cartea Roşie a 
Vertebratelor din România se găsesc 10 
specii cu diferite grade de vulnerabilitate, 
respectiv 7 specii vulnerabile şi 3 specii 
periclitate. Diversitatea avifaunistică este 
privită din perspectiva categoriilor de 
vulnerabilitate şi a statutului de protecţie 
conform legislaţiei naţionale şi europene. 
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Anexe: 
 
Tabelul nr. 1 Lista speciilor de păsări inventariate pe teritoriul bălţii Lozova din ASPA „Lunca 
Siretului  Inferior” (2004 - 2010). Situaţia conservării şi protejării speciilor de păsări identificate în 
zonă. 
 

Nr. 
crt.  

Numele speciei Directiva  
Păsări 

Convenţia  
de la Berna 

Convenţia  
de la Bon 

Cartea Roşie a  
Vertebratelor  
din România 

1.  Podiceps cristatus  AIII   
2.  Tachybaptus ruficollis  AII   
3.  Pelecanus onocrotalus AI   V 
4.  Phalacrocorax carbo AI AIII   
5.  Phalacrocorax pygmaeus AI AII AII V 
6.  Ixobrychus minutus AI AII AII  
7.  Ardeola ralloides AI   V 
8.  Egretta garzetta AI AII  P 
9.  Ardea alba (Casmerodius albus) AI AII AII P 

10   Ardea purpurea AI AII AII P 
11   Ardea cinerea  AIII   
12   Nycticorax nycticorax AI AII  V 
13   Ciconia ciconia AI AII AII V 
14   Cygnus olor AII/2 AIII AII  
15   Anas platyrhynchos AII/1, AIII/1 AIII AII  
16   Anas strepera AII/1 AIII AII  
17   Anas querquedula AII/1 AIII AII  
18   Aythya ferina AII/1 AIII AII  
19   Aythya nyroca AI AIII AI  
20   Buteo buteo  AII AII  
21   Circus aeruginosus AI AII AII  
22   Gallinula chloropus AII/2 AIII   
23   Fulica atra AII/1, AIII/2 AIII   
24   Vanellus vanellus AII/2 AIII   
25   Tringa ochropus  AII AII  
26   Tringa glareola AI AII AII  
27   Tringa nebularia AII/2 AIII AII  
28   Tringa stagnatilis  AII AII  
29   Tringa totanus AII/2 AIII AII  
30   Tringa erythropus AII/2 AIII AII  
31   Philomachus pugnax AI, AII/2 AIII AII  
32   Larus michahellis AII/2 AIII   
33   Larus cachinnans AII/2 AIII   
34   Larus ridibundus AII/2 AIII   
35   Chlidonias hybridus AI AII   
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36   Sterna hirundo AI AII AII  
37   Cuculus canorus  AIII   
38   Streptopelia turtur AII/2 AIII AII V 
39   Streptopelia decaocto AII/2 AIII   
40   Alcedo atthis AI AII   
41   Upupa epops  AII  V 
42   Merops apiaster  AII AII  
43   Coracias garrulus AI AII AII  
44   Picus viridis  AII   
45   Dendrocopos major  AII   
46   Dendrocopos syriacus AI AII   
47   Alauda arvensis AII/2 AIII   
48   Galerida cristata  AIII   
49   Hirundo rustica  AII   
50   Delichon urbica  AII   
51   Riparia riparia  AII   
52   Motacilla alba  AII   
53   Motacilla flava  AII   
54   Lanius collurio AI AII   
55   Lanius minor AI AII   
56   Oriolus oriolus  AII   
57   Sturnus vulgaris AII/2    
58   Pica pica AII/2    
59   Corvus frugilegus AII/2    
60   Corvus corone cornix AII/2    
61   Locustella luscinioides  AIII AII  
62   Acrocephalus schoenobaenus  AIII AII  
63   Acrocephalus scirpaceus  AIII AII  
64   Acrocephalus arundinaceus  AIII AII  
65   Sylvia communis  AII   
66   Phylloscopus collybita  AIII   
67   Turdus merula AII/2 AIII   
68   Turdus pilaris AII/2    
69   Parus major  AII   
70   Parus caeruleus  AII   
71   Remiz pendulinus  AII   
72   Panurus biarmicus     
73   Passer domesticus     
74   Passer montanus  AIII   
75   Fringilla coelebs  AIII   
76   Fringilla montifringilla  AIII   
77   Carduelis chloris  AII   
78   Carduelis carduelis  AII   
79   Carduelis cannabina  AII   
80   Miliaria calandra  AIII   
81   Emberiza citrinella  AII   
82   Emberiza schoeniclus  AII   

Legendă: Directiva Păsări: Anexa I - specii care fac obiectul măsurilor speciale de conservare privind 
habitatul, Anexa II/1 şi AII/2 - specii care pot face obiectul actelor de vânătoare; Convenţia de la 
Berna: Anexa II - specii de faună strict protejate, Anexa III - specii de faună protejate; Convenţia de la 
Bonn: Anexa I - specii de păsări migratoare în pericol de extincţie globală sau pe o porţiune însemnată 
a arealului lor de răspândire, AII - specii migratoare care au o stare de conservare nefavorabilă; Cartea 
Roşie a Vertebratelor din România: V - specii vulnerabile; P - specii periclitate; CP - specii critic 
periclitate. 
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Introducere:1 
 
În patrimoniul de entomologie al 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
Galaţi se află şi o colecţie de fluturi exotici, 
constituită de-a lungul timpului în urma 
achiziţiilor făcute de la colecţionarii 
particulari. Achiziţiile au fost făcute după 
cum urmează: 

- în anul 1976 a fost cumpărată colecţia 
de la N. Săvulescu ce cuprinde 53 de specii 
din Taiwan, Malaezia, India, Peru, Guineea, 
Brazilia, Indonezia, Singapore, Japonia, 
Cuba, Mexico, Madagascar; 

- tot în 1976 colecţia de la W. Weber cu 
73 de specii din Africa, Malaezia, India, 
Peru, Brazilia; 

- în 1990 colecţia de la Gh. Sava - 83 de 
specii din Rep. Zair; 

- în 2002 colecţia de la L. Szekely – 37 
de specii din Ecuador, Peru, Thailanda, 
Philippine, Brazilia, China; 

- în anul 2008 o colecţie de la L. Macea 
de 28 de specii din Guineea. 
                                            
Mihaela Cristescu: Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii Galaţi, Str. Regiment 11 Siret, 
nr. 6A, Galaţi. 

Privită în ansamblu, colecţia de 
lepidoptere exotice este formată din piesele 
achiziţionate de-a lungul timpului de la cinci 
colecţionari (Fig.1). Ponderea cea mai mare 
o au colecţiile Weber şi Sava, urmate de cele 
ale lui Săvulescu şi Szekely. 

Astfel, colecţia de fluturi exotici 
însumează 534 indivizi ce aparţin la 244 de 
specii din 9 familii: Papilionidae, Pieridae, 
Riodinidae, Nymphalidae, Lycaenidae, 
Saturniidae, Sphingidae, Uraniidae şi 
Lymantriidae (Tab. 1). 

Colecţia de lepidoptere exotice este 
valoroasă atât din punct de vedere ştiinţific, 
cât şi sub aspect cultural-educativ.   

Colecţia cuprinde specii interesante 
precum cele din subfamilia Heliconiinae ce 
au un colorit aposematic, Kallima inachus – 
un bun exemplu de camuflaj, specii ale 
genului Morpho celebri pentru culorile lor 
metalice, Chrysiridia madagascariensis 
(Uraniidae) considerat cel mai frumos 
fluture din lume, fluturi din familia 
Saturniidae ai căror larve sunt cunoscute 
drept viermi de mătase şi folosiţi în 
sericicultură (Phylosamia cynthia, Antheraea 
pernyi) sau specii din genul Troides aflate pe 
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listele CITES, a căror colectare este acum 
interzisă. 

Adevăraţi bioindicatori de mediu, sunt 
extrem de sensibili la cele mai mici 
modificări ale calităţii unui ecosistem. 
Prezenţa lor într-un habitat certifică starea de 

sanătate a acestuia. Poluarea, defrişările 
masive, înlocuirea pajiştilor şi a fânaţelor 
naturale cu plantaţii sau culturi agricole 
restrâng drastic habitatele fluturilor, 
periclitând existenţa lor şi ameninţându-i cu 
dispariţia.

 
 
Tabelul nr. 1 Repartiţia indivizilor pe specii şi familii 
 

Nr.  
crt. 

Familia Nr.  
specii 

Nr.  
indiv. 

1 Papilionidae 44 121 
2 Pieridae 42 81 
3 Lycaenidae 1 1 
4 Riodinidae 1 1 
5 Nymphalidae 144 303 
6 Saturniidae 8 22 
7 Sphingidae 1 2 
8 Uraniidae 2 2 
9 Lymantriidae 1 1 
TOTAL 9 244 534 

 
 
Figura nr. 1 Repartiţia procentuală a speciilor de lepidoptere exotice pe colecţii. 

Colecţiile

Macea
10% Săvulescu

19%

Weber
27%

Sava
30%

Szekely
14%

 
 
 
Material şi metodă: 
 
Materialul biologic analizat în această 
lucrare este reprezentat de 244 de specii de 
lepidoptere exotice care aparţin la 9 familii. 
În Tab. 2 (Anexe) este prezentată lista 
speciilor. 
 
 

Rezultate şi discuţii: 
 
Familia cea mai bine reprezentată este 
Nymphalidae cu 144 de specii şi 303 indivizi 
ce aparţin la 69 de genuri, urmată de familia 
Papilionidae cu 44 de specii şi 121 indivizi 
ce fac parte din 7 genuri. Familiile 
Lycaenidae, Sphingidae şi Lymantriidae sunt 
reprezentate doar de câte o specie. 
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Concluzii: 
 

Mărimea, frumuseţea, coloritul aripilor 
acestor fluturi, precum şi posibilitatea 
utilizării lor ca exemple ale unor fenomene 
biologice precum homocromia, mimetismul  
reprezintă puncte de atracţie în orice 
expoziţie sau activitate educativă care se 
desfăşoară la muzeu. 
 
 
Rezumat: 
 

COLECŢIA DE LEPIDOPTERE  
EXOTICE DIN PATRIMONIUL 
COMPLEXULUI MUZEAL DE 
ŞTIINŢELE NATURII GALAŢI 

Lucrarea prezintă colecţia de lepidoptere 
conservată în patrimoniul Complexului 
Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi. Colecţia 
include 244 de specii care aparţin la 9 familii 
din întreaga lume. Cea mai bine reprezentată 
este familia Nymphalidae cu 144 de specii. 
Starea de conservare a fluturilor este foarte 
bună. 
 
 
Bibliografie: 
 
BĂRBULESCU E., STĂNOIU I. (1979), Fluturi 

exotici, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti. 

LEWIS H.L. (1973), Butterflies of the World, 
Harrap, London. 

 
 
Anexe: 
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Tabelul nr. 2 Lista speciilor de lepidoptere exotice din patrimoniul CMSN Galaţi 
 

Nr. 
crt. 

Taxon Nr. 
ex. 

Loc colectare Achiziţie 
Localitate Ţara 

 Familia Papilionidae 
1 Graphium agamemnon L. 1 Cameron Highlands Taiwan Săvulescu  
2 Graphium policenes Cr. 1 Coasta de Fildeş Africa Săvulescu  

8 - Guineea Macea 
3 Kisangani Rep. Zair Sava 

3 Graphium macareus God. 1 - India Weber 
4 Graphium xenocles Cr. 1 - India Weber 
5 Graphium sarpedon L. 3 - India Weber 
6 Graphium doson C&R.Feld. 4 - India Weber 
7 Graphium agetes West. 1 - India Weber 
8 Graphium aristeus Stoll 2 - India Weber 
9 Graphium leonidas Fab. 1 - Africa Macea 

7 Mont Hoyo, Wanie Rukulla, Bukavu Rep. Zair Sava 
10 Graphium pylades Fab. 13 Wanie Rukulla, Bukavu, Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
11 Graphium ridleyanus White 2 Wanie Rukulla, Bukavu Rep. Zair Sava 
12 Graphium latreillianus God. 1 Kisangani Rep. Zair Sava 
13 Graphium colonna Ward. 1 Reg. Haut Rep. Zair Sava 
14 Atrophaneura alcinous Klug 1 Nose-Osaka Japonia Săvulescu  
15 Troides helena L. 2 Cameron Highlands Malaysia Săvulescu  
16 Troides aeacus formosanus Roths. 2 Puli Taiwan Săvulescu  
17 Trogonoptera brookiana albescens Roths. 2 Cameron Highlands Taiwan Săvulescu  
18 Trogonoptera brookiana Wall. 1 - Malaysia Weber 
19 Papilio helenus nicconicolens But. 1 Suma-Hygo Japonia Săvulescu 
20 Papilio helenus fortunius Fruhs. 4 - Malaysia Weber 
21 Papilio hoppo Mats. 1 Khasi Hills-Assam India Săvulescu 
22 Papilio maackii tutanus Fenton 2 Sonachi-Hokkaida, Nose-Osaka Japonia Săvulescu 
23 Papilio torquatus Cramer 1 Tingo Maria Peru Săvulescu 

1 - Peru Weber 
24 Papilio harmodius DbD. 1 Sao-Paulo Brazilia Săvulescu 
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1 - Paraguay Weber 
25 Papilio demoleus L. 2 Labė Guineea Săvulescu 
26 Papilio nireus L. 1 Coasta de Fildeş Africa Săvulescu 

3 N’Zėrėkorė, Nimba Guineea Macea 
2 Mont Hoyo, Kisangani Rep. Zair Sava 

27 Papilio bromius DbD 1 - Bangui Africa Săvulescu 
4 Kisangani, Wanie Rukulla Rep. Zair Sava 

28 Papilio thoas cyniras Men. 2 - Brazilia Weber 
29 Papilio aristeus bitias God. 1 - Peru Weber 
30 Papilio memnon L. 2 - Malaysia Weber 
31 Papilio castor West. 2 - India Weber 
32 Papilio polytes L. 3 - India Weber 
33 Papilio protenor Cr. 2 - India Weber 
34 Papilio dardanus Br. 2 - Guineea Macea 

5 Mont Hoyo, Kisangani Rep. Zair Sava 
35 Papilio menestheus Drury 2 - Guineea Macea 
36 Papilio gallienus Dist. 2 Kisangani Rep. Zair Sava 
37 Papilio antimachus Drury 1 Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
38 Papilio demodocus Esp. 6 Bukavu, Kisangani Rep. Zair Sava 
39 Papilio lornerii Dist. 1 Reg. Haut Rep. Zair Sava 
40 Papilio ophidicephalus Obth. 1 Reg. Haut Rep. Zair Sava 
41 Papilio zelicaon Lucas 1 Baňos, El Reeno Ecuador Szekely 
42 Eurytides columbus Koll. 2 - Peru Weber 
43 Protesilaus molops Roths. 2 - Brazilia, Peru Weber 
44 Protesilaus telesilaus  C&R.Feld. 1 - Peru Weber 
 Familia Pieridae 
45 Prioneris jugurtha Fruhst. 1 Siam Taiwan Săvulescu 
46 Prioneris sita Feld. 1 - India Weber 
47 Prioneris thestylis DbD. 2 - Malaysia Weber 
48 Prioneris clemanthe DbD. 1 - Malaysia Weber 
49 Hebomoia glaucippe formosana Fruhst. 1 Wulai-Taichung Taiwan Săvulescu 
50 Hebomoia glaucippe L. 2 - India Weber 
51 Catopsilia crocale Cr. 1 Rokkyn Taiwan Săvulescu 
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3 - Malaysia Weber 
1 Palawau Philippine Szekely 

52 Catopsilia pomona Fab. 1 - Malaysia Weber 
53 Catopsilia florella Fab. 5 N’Zėrėkorė Guineea Macea 
54 Catopsilia florella Fab. 5 N’Zėrėkorė Guineea Macea 
55 Anteos clorinde Godt. 1 Cienfuegos Cuba Săvulescu 
56 Gonopteryx cleopatra L. 1 Roma Italia Săvulescu 
57 Melete lycimnia Cr. 1 - Peru Weber 
58 Appias nero figulina But. 1 Sumatera-Anai Canyon Indonezia Săvulescu 
59 Appias nero Wall. 1 - Malaysia Weber 
60 Appias lyncida Cr. 3 - India, Malaysia Weber 
61 Appias cardena Hew. 1 - Malaysia Weber 
62 Appias paulina Cr. 2 - Malaysia Weber 
63 Appias albina Boisd. 2 - Malaysia Weber 
64 Appias wardi Moore 1 - Malaysia Weber 
65 Delias hyparete L. 2 - India Weber 
66 Colias fieldi Ver. 1 - India Weber 
67 Cepora judith Fab. 1 - Malaysia Weber 
68 Eurema hecabe L. 3 - Guineea Macea 
69 Eurema salome Feld. 1 Mera Ecuador Szekely 
70 Eurema arbela Geyer 1 Vapo Ecuador Szekely 
71 Nepheronia thalassina Boisd. 1 - Guineea Macea 
72 Nepheronia buqueti Boisd. 1 Bukavu Rep. Zair Sava 
73 Mylothris hilara Karsch 3 N’Zėrėkorė Guineea Macea 
74 Leptosia medusa Cr. 1 Seredon Guineea Macea 
75 Belenois theora DbD. 12 Kisangani, Mont Hoyo, Bukavu Rep. Zair Sava 
76 Phoebis neocypris Hub. 1 Lago Agrio, Topa Ecuador Szekely 
77 Phoebis philea L. 1 Cienfuegos Cuba Săvulescu 

1 Vapo Ecuador Szekely 
78 Phoebis agarithe Boisd. 1 Tena, Rio Napo Ecuador Szekely 
79 Phoebis agarithe antillea Brown 1 Cienfuegos-Las Villas Cuba Săvulescu 
80 Phoebis statira Cr. 1 Lago Agrio Ecuador Szekely 
81 Phoebis argante Fab. 1 Obidos Peru Săvulescu 

1 - Peru Weber 
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82 Phoebis avellaneda salvatori Calzad. 2 Cienfuegos-Las Villas Cuba Săvulescu 
83 Phoebis sennae eubule L. 1 Sao-Paulo Brazilia Săvulescu 

1 - Peru Weber 
84 Hesperocharis erota Luc. 1 Puyo, Rio Bobonaza Ecuador Szekely 
85 Catasticta actinotis But. 2 Rio Chinchipe Ecuador Szekely 
86 Catasticta manco DbD. 1 Puyo, Rio Napo Ecuador Szekely 
 Familia Lycaenidae 
87 Crocozona caecias Hew. 1 Rio Bobonaza Ecuador Szekely 
 Familia Riodinidae     
88 Rhetus dysonii Saund. 1 Lago Agrio Ecuador Szekely 
 Familia Nymphalidae 
89 Ideopsis similes But. 1 - Singapore Săvulescu 
90 Ideopsis vulgaris But. 1 Bansong Thailanda Szekely 
91 Euploea leucostictos hobsoni But. 1 Puli-Taichung Taiwan Săvulescu 
92 Euploea diocletianus Fab. 1 Ania Canyon Sumatra Indonesia Săvulescu 
93 Euploea mulciber Cr. 2 - India Weber 
94 Euploea modesta But. 2 Kanchanaburi, Hua Hin Thailanda Szekely 
95 Euploea klugii Moore 1 Kanchanaburi, Hua Hin Thailanda Szekely 
96 Kallima inachus Boisd. 1 Heng Chun Taiwan Săvulescu 
97 Vindula erota Fab. 1 Ania Canyon Sumatra Indonesia Săvulescu 

2 - India Weber 
98 Cyrestis thyodamas mabella Fruhst. 1 Engyoji Kochi Japonia Săvulescu 
99 Cyrestis camillus Fab. 2 Nimba Guineea Macea 
100 Neope goschkevitschae Mén. 2 Takazuka Hyago, Nose-Osaka Japonia Săvulescu 
101 Heliconius sara Fab. 1 Tingo Maria-Rio Huallaga Peru Săvulescu 
102 Heliconius erato phyllis Fab. 1 Sao Paulo Brazilia Săvulescu 

1 - Peru Weber 
103 Heliconius beskei Men. 2 - Peru Weber 
104 Heliconius doris L. 2 - Peru Weber 
105 Heliconius numata Cr. 2 Baňos, El Reeno Ecuador Szekely 
106 Heliconius ethilla God. 1 Baňos, El Reeno Ecuador Szekely 
107 Morpho deidamia Hub. 1 Sao Paulo Brazilia Săvulescu 
108 Morpho nestira Hub. 1 Tingo Maria Peru Săvulescu 

http://natural-japan.net/?p=260
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109 Morpho catenarius Perry 1 St.Catharina-Rio Vermelho Brazilia Săvulescu 
2 - Brazilia Weber 

110 Agraulis vanillae L. 1 Guaruja (Santos) Brazilia Săvulescu 
2 - Peru Weber 

111 Hamadryas fornax Hub. 1 Sao Paulo Brazilia Săvulescu 
112 Hamadryas epinome Fldr. 1 Sao Paulo Brazilia Săvulescu 
113 Siproeta steneles insularis Holl. 1 Playa Larga Cuba Săvulescu 
114 Danaus chrysippus L. 2 - Guineea Săvulescu 

3 - Ghana Weber 
4 N’Zėrėkorė Guineea Macea 
5 Kisangani, Mont Hoyo Rep. Zair Sava 

115 Parantica sita Koll. 1 - India Weber 
116 Parantica aglea Stoll 1 - India Weber 
117 Parantica aspasia Fab. 1 - Malaysia Weber 
118 Hestina nama West. 1 - India Weber 
119 Salamis parhassus Druce 1 Abidjan –Coasta de Fildeş Africa Săvulescu 

1 - Guineea Macea 
2 Wanie Rukulla Rep. Zair Sava 

120 Salamis cacta Fab. 6 Kisangani, Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
121 Dione juno Cr. 1 - Peru Weber 

1 Tingo Maria Peru Szekely 
122 Memphis glauce C&R.Feld. 1 - Peru Weber 
123 Doxocopa elis C&R.Feld. 1 - Peru Weber 
124 Doxocopa cyane Lat. 1 - Peru Weber 
125 Doxocopa seraphina But. 1 Vapo Ecuador Szekely 
126 Callicore cynosura DbD. 2 - Peru Weber 
127 Colobura dirce L. 1 - Peru Weber 
128 Opsiphanes tamarindi Feld. 1 - Peru Weber 
129 Argyronome laodice Pall. 2 - India Weber 
130 Junonia iphita Cr. 1 - India Weber 
131 Junonia orithya L. 1 - India Weber 
132 Junonia terea Druce 2 N’Zėrėkorė Guineea Macea 
133 Junonia coenia Hub. 3 N’Zėrėkorė Guineea Macea 
134 Junonia clelia Cr. 1 Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
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135 Junonia chorimene Gue.-Men. 1 Bukavu Rep. Zair Sava 
136 Stibochiona nicea Gray 1 - India Weber 
137 Polyura athamas Drury 1 - India Weber 
138 Doleschallia bisaltide Cr. 1 - Malaysia Weber 
139 Symbrenthia hypselis God. 2 - India Weber 
140 Lethe maitrya de Nic. 1 - India Weber 
141 Charaxes polyxena Cr. 2 - India Weber 
142 Charaxes dilutus Roths. 1 Bangui Guineea Macea 
143 Charaxes achaemenes C&R.Feld. 1 Kisangani Rep. Zair Sava 
144 Charaxes etheocles Cr. 5 Mont Hoyo, Kisangani Rep. Zair Sava 
145 Charaxes tiridates Cr. 5 Bukavu, Wanie Rukulla Rep. Zair Sava 
146 Charaxes lucretius Cr. 1 Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
147 Charaxes castor Cr. 4 Kisangani, Wanie Rukulla Rep. Zair Sava 
148 Charaxes eupale Drury 1 Kisangani Rep. Zair Sava 
149 Charaxes ameliae Doumet 1 Wanie Rukulla Rep. Zair Sava 
150 Charaxes candiope God. 2 Wanie Rukulla Rep. Zair Sava 
151 Charaxes violetta G.S. 2 Wanie Rukulla, Kisangani Rep. Zair Sava 
152 Cirrochroa aoris DbD. 1 - India Weber 
153 Melanitis leda L. 2 - India Weber 
154 Catacroptera cloanthe ligata Roths&Jord. 2 N’Zėrėkorė Guineea Macea 
155 Amauris hecate But. 4 N’Zėrėkorė, Mont Hoyo Guineea Macea 
156 Amauris hyalites But. 4 - Guineea Macea 
157 Amauris tartarea Mab. 2 Bukavu Rep. Zair Sava 
158 Amauris inferna But. 1 Kisangani Rep. Zair Sava 
159 Amauris niavius L. 4 Mont Hoyo, Bukavu Rep. Zair Sava 
160 Tirumala petiverana DbD. 1 Bangui Guineea Macea 
161 Euphaedra ceres Fab. 2 - Guineea Macea 

1 Bukavu Rep. Zair Sava 
162 Euphaedra spatiosa Mab. 2 Bukavu, Wanie Rukulla Rep. Zair Sava 
163 Euphaedra medon L. 1 Bukavu Rep. Zair Sava 
164 Euphaedra eusemoides GS&Kb. 1 Wanie Rukulla Rep. Zair Sava 
165 Euphaedra sarida Sharpe 1 Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
166 Euphaedra perseis Drury 2 Bukavu Rep. Zair Sava 
167 Hypolimnas misippus L. 2 - Guineea Macea 
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168 Hypolimnas salmacis Druce 4 Reg. Haut Rep. Zair Sava 
169 Neptis agatha Stoll 4 N’Zėrėkorė Guineea Macea 

1 Kisangani Rep. Zair Sava 
170 Neptis melicerta Drury 2 Kisangani Rep. Zair Sava 
171 Hamanumida daedalus Fab. 3 N’Zėrėkorė Guineea Macea 

2 Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
172 Cymothoe caenis Drury 2 - Guineea Macea 

3 Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
173 Cymothoe jodutta West. 1 Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
174 Cymothoe hyarbita Hew. 2 Kisangani, Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
175 Cymothoe caenis Drury 3 Bukavu, Kisangani Rep. Zair Sava 
176 Cymothoe preussi Staud. 4 Mont Hoyo, Bukavu Rep. Zair Sava 
177 Cymothoe theobene DbD. 3 Wanie Rukulla, Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
178 Cymothoe coccinata Hew. 5 Wanie Rukulla Rep. Zair Sava 
179 Cymothoe egesta Cr. 1 Wanie Rukulla Rep. Zair Sava 
180 Cymothoe confusa Aur. 1 Wanie Rukulla Rep. Zair Sava 
181 Cymothoe capella Ward. 5 Reg. Haut Rep. Zair Sava 
182 Cymothoe carinata Hew. 1 Reg. Haut Rep. Zair Sava 
183 Acraea pseudegina West. 3 N’Zėrėkorė Guineea Macea 
184 Acraea bonasia Fab. 3 N’Zėrėkorė Guineea Macea 
185 Acraea ventura Hew. 2 - Guineea Macea 
186 Acraea encedon L. 3 - Guineea Macea 
187 Acraea servona God. 2 Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
188 Acraea rogersi Hew. 2 Bukavu, Kisangani Rep. Zair Sava 
189 Acraea zetes L. 2 Mont Hoyo, Kisangani Rep. Zair Sava 
190 Acraea pentapolis Ward 1 Kisangani Rep. Zair Sava 
191 Acraea semivitrea Aur. 1 Kisangani Rep. Zair Sava 
192 Acraea egina Mab. 3 Wanie Rukulla, Kisangani Rep. Zair Sava 
193 Acraea camaena Drury 1 Kisangani Rep. Zair Sava 
194 Pseudacraea poggei Dew. 4 Bukavu Rep. Zair Sava 
195 Pseudacraea boisduvali DbD. 3 Kisangani, Mont Hoyo, Wanie Rukulla Rep. Zair Sava 
196 Pseudacraea simulator But. 2 Bukavu, Kisangani Rep. Zair Sava 
197 Libythea labdaca West. 9 Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
198 Bematistes epaea Cr. 2 Bukavu Congo Sava 
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199 Bebearia absolon Fab. 1 Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
200 Bebearia iturina Karsch 1 Bukavu Rep. Zair Sava 
201 Bebearia mardania Fab. 1 Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
202 Bebearia cutteri Hew. 2 Bukavu Rep. Zair Sava 
203 Bebearia phantasia Hew. 2 Bukavu Rep. Zair Sava 
204 Bebearia senegalensis H.S 1 - Rep. Zair Sava 
205 Pseudoneptis bugandensis Ston. 1 Kisangani Rep. Zair Sava 
206 Aterica galene Br. 2 Kisangani Rep. Zair Sava 
207 Lachnoptera ayresii Trim. 2 Wanie Rukulla, Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
208 Pseudargynnis hegemone God. 16 Mont Hoyo, Bukavu Rep. Zair Sava 
209 Hypolimnas dubia Pall. 2 Bukavu Rep. Zair Sava 
210 Asterope occidentalium Mab. 3 Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
211 Precis octavia Cr. 1 Kisangani Rep. Zair Sava 
212 Precis antilope Feisth. 1 Wanie Rukulla Rep. Zair Sava 
213 Euryphene iris Aur. 1 Wanie Rukulla Rep. Zair Sava 
214 Mallika jacksoni Sch. 1 Reg. Haut Rep. Zair Sava 
215 Byblia anvatara Boisd. 1 Mont Hoyo Rep. Zair Sava 
216 Diaetheria clymena Cr. 2 Baňos Ecuador Szekely 
217 Diaetheria neglecta Sal. 3 Topo Altuziquin Ecuador Szekely 
218 Perisama bomplandii Gue.-Men. 2 Mera Ecuador Szekely 
219 Altinote anaxo Hopf. 1 Lago Agrio Ecuador Szekely 
220 Altinote dicaeus Latr. 2 Puyo, Rio Bobonaza Ecuador Szekely 
221 Hypanarthia lethe Fab. 1 Punono Vapo Ecuador Szekely 
222 Ituna phenarete DbD. 1 - Peru Weber 
223 Eueides isabella Stoll 1 Puyo, Rio Bonanza Ecuador Szekely 
224 Mechanitis messenoides Feld. 1 Baňos, El Reeno Ecuador Szekely 
225 Sais rosalia Cr. 3 Baňos, El Reeno Ecuador Szekely 
226 Oleria tigilla Weym. 1 Machay Ecuador Szekely 
227 Ithomia iphianassa DbD. 1 Balzapamba Ecuador Szekely 
228 Dircenna dero Hub. 1 Tena, Rio Napo Ecuador Szekely 
229 Thyridia psidii L. 1 Altuziquin Ecuador Szekely 
230 Cupha erymanthis Drury 1 Betong Ecuador Szekely 
231 Dryas iulia Fab. 1 - Peru Szekely 
232 Pteronymia primula  Bates 1 - Brazilia Szekely 
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 Familia Saturniidae 
233 Arctias selene Hub. 1 Himalaya India Săvulescu 
234 Arctias luna L. 1 Georgia U.S.A. Săvulescu 

1 - U.S.A. Weber 
235 Loepa katinka West. 2 Naga Hills-Assam India Săvulescu 
236 Caligula simla Ww. 1 Assam India Săvulescu 
237 Antheraea pernyi Guer.-Men. 2 - Korea Săvulescu 

4 - Coreea, China Weber 
238 Phylosamia cynthia Dederer 1 Assam India Săvulescu 

3 - America de Sud Weber 
1 - Malaysia Weber 
2 - China de Est Szekely 

239 Automeris orodes Fab. 2 Süd Brasilien Mexico Săvulescu 
240 Samia cecropia L. 1 - U.S.A. Weber 
 Familia Sphingidae 
241 Pachylioides resumens Walker 2 Guaruja (Santos) Brazilia Săvulescu 
 Familia Lymantriidae     
242 Mylantria xanthopsila Plotz 1 - Guineea Macea 
 Familia Uraniidae     
243 Chrysiridia madagascariensis Less. 1 Ranomafana Madagascar Săvulescu 
244 Urania leilus L. 1 - Peru Weber 
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Abstract: This paper presents ornithological observations undergone in the Special Protection Area 
ROSPA 0077 Măxineni from June 2008 to November 2009. There were reported a number of 84 bird 
species belonging to 34 families and 11 orders. Of these, 54 species are aquatic and 30, terrestrial; 58 
are migratory and 26, sedentary; 26 species are nesting and 7 species are potentially breeding ones. The 
presence and abundance of bird species is influenced by fishing activities taking place on the two farms 
which are in the protected area. 
 
Keywords: aquatic birds, special protection area (SPA), terrestrial birds 
 
 
Introducere:1 
 
Aria de protecţie specială avifaunistică 
ROSPA 0077 Măxineni se află situată în 
partea de nord a judeţului Brăila, fiind 
localizată în perimetrul administrativ al 
comunei Măxineni. Ea se suprapune peste 
complexul piscicol cu acelaşi nume.  

Suprafaţa complexului piscicol este de 
1964,28 ha, iar a ariei protejate de 1504,3 ha 
(Fig. 1). Întreaga suprafaţă a complexului 
piscicol este împărţită în numeroase parcele, 
cu destinaţii de producţie diferite.  

Din punct de vedere administrativ există 
două firme care gestionează acest complex 
piscicol: SC FISHMAX SRL, aparţinând 
Consiliului Local Măxineni şi SC CHISC 
SRL Brăila. 

În literatura de specialitate nu au fost 
găsite lucrări care să trateze ornitofauna din 
zona bălţilor de la Măxineni. Observaţii 
sporadice au fost făcute în perioada 1995 – 

                                            
Nicolae Onea: Muzeul Brăilei, Secţia de Ştiinţe 
ale Naturii, Şoseaua Parcului nr. 15, cod 810296, 
Brăila. 

2008 de diverşi ornitologi din cadrul 
Societăţii Ornitologice Române. 

În formularul standard din Anexa 4 (HG 
1284/2007), sunt prezentate cele 31 de specii 
de păsări acvatice pe baza cărora zona a fost 
inclusă în reţeaua Natura 2000 (Tab. 1, 
Anexe). 
 
 
Material şi metodă: 
 
Studiul avifaunei din zona ariei de protecţie 
specială avifaunistică ROSPA 0077 
Măxineni s-a derulat în perioada iunie 2008 - 
noiembrie 2009.  
 
Materiale 
 
În deplasările noastre am utilizat un binoclu 
DEKAREM 10x50, CARL ZEISS JENA, o 
lunetă ornitologică KENKO PRO FIELD 63, 
un determinator de teren: “Guide des 
Oiseaux d’Europe” (Peterson şi colab. 1989) 
şi un aparat de fotografiat Olympus E520.  

 
Metode de teren 
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Metoda de lucru utilizată de noi în 
identificarea păsărilor de apă a fost 
observaţia directă, folosindu-ne de binoclul 
şi luneta de teren. Observaţiile  s-au efectuat 
în două moduri: 

- observaţii de la punct fix (de la 
marginea parcelelor din cadrul complexului 
piscicol) 

- observaţii din mişcare, de-a lungul 
malurilor bazinelor piscicole (metoda 
transectelor).  

Atât în cazul observaţiilor de la punct 
fix, cât şi pentru cele din mişcare, timpul 

afectat nu a depăşit trei-patru ore. S-a 
încercat respectarea unui program de 
observaţii, sincron, pentru fiecare lună 
calendaristică în parte. Acest lucru nu s-a 
putut realiza întotdeauna, mai ales pe 
perioada sezonului rece, când condiţiile 
atmosferice au fost total nefavorabile. S-a 
consemnat întotdeuna starea în care a fost 
semnalată specia, respectiv în zbor şi pe sol 
(sau un alt suport). De asemenea, s-a dorit 
menţinerea intervalul de observaţii pe tot 
parcursul studiului. 

 
 
Figura nr 1 ROSPA 0077 Măxineni 
 

 
 
 
Selectarea şi interpretarea datelor 
 
Încadrarea speciilor din punct de vedere 
sistematic, fenologic, ecologic şi 

zoogeografic s-a realizat potrivit cu literatura 
de specialitate (Hagemeijer şi Blair 1997; 
Heath şi colab. 2000; Mullarney şi colab. 
2000; Munteanu şi colab. 2009). 
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Rezultate şi discuţii: 
 
Conform formularului standard completat 
pentru desemnarea ariei de protecţie specială 
avifaunistică ROSPA 0077 Măxineni, au fost 
desemnate un număr de 31 de specii de 
păsări, aparţinând la 12 familii şi 6 ordine 
(Tab. 1, Anexe), toate incluse în Directiva 
Păsări, Anexa I. 

În urma studiului de monitorizare în aria 
de protecţie specială avifaunistică ROSPA 
0077 Măxineni au fost observate un număr 
84 de specii de păsări, aparţinând la 34 de 
familii şi 11 ordine (Tab. 2, Anexe).  

Fenologic aceste specii sunt încadrate în 
următoarele grupe (Fig. 2): 

- oaspeţi de vară OV 
- oaspeţi de vară în deplasare de 

hrănire OVDH 
- oaspeţi de vară în pasaj OVP 
- specii migratoare în pasaj P 
- oaspeţi de iarnă în pasaj OIP 
- parţial migratoare MP 
- sedentare S 
- specii în pasaj-oaspeţi de vară-

oaspeţi de iarnă POIOV 

 
 
Figura nr. 2 Structura fenologică a avifaunei semnalate în ROSPA 0077 Măxineni 
 

Oaspeţi de vară
44%

Oaspeţi de vară în 
deplasare de 

hrănire
2%

Specii parţial 
migratoare

19%

Sedentare
12%

Specii în pasaj-
oaspeţi de vară-
oaspeţi de iarnă

1%

Specii migratoare 
în pasaj

4%

Oaspeţi de iarnă în 
pasaj
7%

Oaspeţi de vară în 
pasaj
11%

 
 

 
Aşa cum era de aşteptat majoritare sunt 

speciile oaspeţi de vară (46%), urmate de 
speciile parţial migratoare (16%), sedentare 
şi oaspeţi de vară în pasaj (13%), celelalte 
grupe având o pondere mai mică.  

Din punct de vedere al afinităţilor 
ecologice, 54 de specii sunt acvatice şi 30 
terestre. Reproductiv speciile au fost 
încadrate în cuibăritoare, potenţial 
cuibăritoare şi necuibăritoare. 

Speciile au fost grupate în 7 tipuri 
zoogeografice, după cum urmează: 

- european: 36 specii 
- mediteranean: 8 specii 
- transpalearctic: 18 specii 

- mongol: 12 specii 
- siberian: 7 specii 
- arctic: 2 specii 
- chinez: 1 specie 
Din numărul total de specii semnalate în 

ROSPA 0077 Măxineni conform 
formularului standard, doar 24 au fost 
observate pe timpul monitorizării (Tab. 2, 
Anexe), celelalte 7 nefiind identificate în 
arealul studiat (Tab. 1, Anexe). Acest lucru 
este normal dacă ţinem cont de încadrarea lor 
fenologică, statutul lor fiind în general de 
păsări migratoare. 
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Descrierea speciilor de importanţă 
avifaunistică semnalate în perioada de studiu 
 
Phalacrocorax pygmaeus (cormoran mic) 
Specie acvatică, necuibăritoare în areal, 
parţial migratoare, cu efective mici şi cu o 
prezenţă sporadică (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), 
fiind încadrată în grupa de abundenţă specie 
rară (SR). Este inclusă în Directiva Păsări, 
Anexa I, Convenţia de la Bonn, Anexa II şi 
Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul de 
conservare european este SPEC Cat. 1 (Tab. 
4, Anexe). A fost semnalată în zbor, iar pe 
apă în partea de est a bazinelor din areal. 
Direcţia de deplasare a fost înspre şi dinspre 
lunca Siretului.  
 
Pelecanus onocrotalus (pelican comun) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară în deplasare de hrănire. Este prezentă în 
efective de la medii spre mari (Tab. 2 şi 3a, 
3b, Anexe), fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie comună (SC). Este inclusă 
în Directiva Păsări, Anexa I, Convenţia de la 
Bonn, Anexa I/II şi Convenţia de la Berna, 
Anexa II. Statutul de conservare european 
este SPEC Cat. 3 (Tab. 4, Anexe). Specia 
apare destul de frecvent şi constant în ultimii 
ani în ROSPA 0077 Măxineni, fiind 
catalogată ca specie care aduce daune 
importante fermei piscicole. Din acest motiv 
au loc frecvent campanii de izgonire a 
pelicanilor de pe luciul de apă, folosindu-se 
în special mijloace care produc mult zgomot. 
Direcţiile de deplasare au o orientare spre 
râul Siret. A fost observată atât în zbor, la 
înălţimi mari, cât şi pe apă, mai ales în 
bazinele centrale. Cârdurile variază de la an 
la an şi de la perioadă la perioadă. Nu se pot 
face asociaţii în acest sens. Mărturiile 
personalului de la cele două ferme piscicole 
indică o abundenţă mai ridicată decât cea 
semnalată de noi, ajungând la cârduri de 
ordinul miilor. În acest sens observaţiile 
noastre nu confirmă aceste informaţii, dar nu 
se exclude posibilitatea apariţiei în zonă şi de 
stoluri cu efective foarte mari. Singura 
problemă care se pune în astfel de situaţii 
este capacitatea de suport a ecosistemului 
acvatic, mai ales ştiindu-se faptul că 

pelicanul comun preferă bazinele acvatice nu 
prea adânci şi lipsite de vegetaţie submersă. 
Aceste condiţii sunt îndeplinite doar de 
câteva bazine din ferma piscicolă. Pe de altă 
parte, observaţiile noastre indică faptul că nu 
toate cârdurile semnalate în zbor se aşează pe 
luciul de apă, de multe ori acestea survolând 
doar arealul, la înălţime mare, urmând cursul 
râului Siret. 
 
Pelecanus crispus (pelican creţ) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară în deplasare de hrănire. Este prezentă în 
efective mici (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe) şi cu 
apariţii extrem de rare, fiind încadrată în 
grupa de abundenţă specie rară (SR). Este 
inclusă în Directiva Păsări, Anexa I, 
Convenţia de la Bonn, Anexa I/II şi 
Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul de 
conservare european este SPEC Cat. 1 (Tab. 
4, Anexe). A fost semnalată o singură dată în 
zonă, în zbor, la înălţime mare, deasupra 
arealului, în partea estică a acestuia. 
Personalul fermelor piscicole precizează că 
această specie se găseşte în număr mare pe 
luciul apei, în asociere cu pelicanul comun. 
Observaţiile noastre nu confirmă acest lucru. 
Considerăm că marea majoritate a oamenilor 
nu pot să facă deosebirea între cele două 
specii, fapt ce duce la confunzii. De 
asemenea, se ştie că pelicanul creţ este o 
specie rară pentru fauna României, fiind 
cantonată şi cuibărind cu precădere doar în 
Delta Dunării. Efectivele sunt şi ele destul de 
mici. Pe baza acestor argumente ne susţinem 
afirmaţia că pentru zona ROSPA 0077 
Măxineni pelicanul creţ rămâne o specie 
rară, cu apariţii accidentale şi în efective 
mici. 
 
Ixobrychus minutus (stârc pitic) 
Specie acvatică, cuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), dar constantă pe 
perioada sezonului de reproducere, fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie rară 
(SR). Este inclusă în Directiva Păsări, Anexa 
I, Convenţia de la Bonn, Anexa II şi 
Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul de 
conservare european este SPEC Cat. 3 (Tab. 
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4, Anexe). Cuibăreşte frecvent în stufărişuri, 
fără a se asocia în colonii. A fost observată 
în zonele centrale şi de est ale arealului, unde 
şi vegetaţia stuficolă este mai abundentă. Cu 
siguranţă că numărul exemplarelor (perechi 
cuibăritoare) este mai mare decât cel 
înregistrat de noi, dar nu cu foarte mult. 
Acest lucru îl argumentăm prin faptul că 
ecologia speciei indică o anumită timiditate 
în perioada de reproducere, la care se adaugă 
şi folosirea vegetaţiei ca mijloc de protecţie. 
Zboară în toate direcţiile, la înălţimi joase, în 
căutarea hranei. Nu a fost semnalată în alte 
zone în afară de cele acvatice. 
 
Nycticorax nycticorax (stârc de noapte) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), dar constante, fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie rară 
(SR). Este inclusă în Directiva Păsări, Anexa 
I şi Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul 
de conservare european este SPEC Cat. 3 
(Tab. 4, Anexe). Deşi are o prezenţă 
constantă, numărul de exemplare semnalat a 
fost mic. De asemenea, nu a fost semnalată 
prezenţa stârcului de noapte ca specie 
cuibăritoare în arealul ROSPA 0077 
Măxineni; este foarte posibil ca această 
specie să cuibărească undeva în zona râului 
Siret, izolat sau în colonii de mici 
dimensiuni. Majoritatea exemplarelor 
observate au fost identificate în zbor, în 
special în partea centrală şi de est a bazinelor 
piscicole.  
 
Ardeola ralloides (stârc galben) 
Specie acvatică, potenţial cuibăritoare, 
oaspete de vară. A fost semnalată în efective 
mici (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), dar constantă 
pe perioada sezonului de reproducere, fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie rară 
(SR). Este inclusă în Directiva Păsări, Anexa 
I şi Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul 
de conservare european este SPEC Cat. 3 
(Tab. 4, Anexe). Este o specie comună în 
zonele de baltă, cu stufărişuri şi arbori 
limitrofi. Cuibăreşte în colonii, dar şi izolat. 
Acest ultim aspect, precum şi faptul că în 
perioada de reproducere din 2009 au fost 

semnalaţi şi câţiva pui, ne îndreptăţesc să 
bănuim că stârcul galben ar putea cuibări în 
arealul ROSPA 0077 Măxineni. Din acest 
motiv s-a realizat încadrarea speciei ca 
potenţial cuibăritoare. A fost semnalată în 
majoritatea bazinelor, dar concentrarea 
maximă s-a înregistrat în partea de est a 
arealului, unde atât vegetaţia, cât şi liniştea 
datorată abandonării unor bazine piscicole 
oferă condiţii prielnice de viaţă (situaţie 
favorabilă pentru majoritatea speciilor 
prezente în ROSPA 0077 Măxineni).  
 
Egretta garzetta (egreta mică) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective medii 
(Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), dar constante, fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie 
comună (SC). Este inclusă în Directiva 
Păsări, Anexa I şi Convenţia de la Berna, 
Anexa II. Statutul de conservare european 
este stabil, NonSPEC (Tab. 4, Anexe). Deşi 
este o prezenţă constantă, egreta mică nu 
cuibăreşte în zonă, deoarece nu sunt întrunite 
toate condiţiile ecologice în acest sens. A 
fost întâlnită în toate bazinele acvatice, la 
marginea acestora, unde se hrăneşte. 
Maximum de exemplare a fost înregistrat în 
luna august când are loc o concentrare mai 
mare datorită grupării speciei şi din alte 
regiuni. Cu toate acestea numărul este mic 
comparativ cu stolurile care se întâlnesc în 
alte zone umede (de ex. Parcul Natural Balta 
Mică a Brăilei). A fost observată atât în zbor, 
cât şi pe sol şi nu se pot preciza anumite 
locaţii preferenţiale ale speciei. Cu toate 
acestea s-a remarcat prezenţa ei doar în zona 
ROSPA 0077 Măxineni şi râul Siret. 
 
Egretta alba (egreta mare) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), cu o frecvenţă 
inconstantă, fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Directiva Păsări, Anexa I şi 
Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul de 
conservare european este stabil, NonSPEC 
(Tab. 4, Anexe). Pentru zona ROSPA 0077 
Măxineni este o specie foarte rară, cu apariţii 
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doar spre sfârşitul sezonului cald. Egreta 
mare preferă locurile liniştite, ceea ce poate 
fi unul din motivele pentru care prezenţa ei 
este aşa de redusă în areal. Pe de altă parte, 
egreta mare este o specie rară pentru toate 
zonele umede din ţară, cu o frecvenţă mai 
mare în Delta Dunării. A fost observată în 
partea de est şi de sud a bazinelor acvatice. 
Zboară la înălţimi destul de mari, ocupând 
spaţiul dintre aria protejată şi râul Siret. 
 
Ciconia nigra (barza neagră) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară în pasaj. A fost semnalată în efective 
mici (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), cu o frecvenţă 
inconstantă pe perioada studiului, fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie rară 
(SR). Este inclusă în Directiva Păsări, Anexa 
I, Convenţia de la Bonn, Anexa II şi 
Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul de 
conservare european SPEC Cat. 2 (Tab. 4, 
Anexe). Barza neagră a fost semnalată doar 
în perioada migraţiei de primăvară şi de 
toamnă. Întotdeauna prezenţa ei a fost 
înregistrată la sol, în perimetrul bazinelor 
fără apă sau cu apă foarte puţină (mlaştină), 
respectiv în zona centrală, de est şi sud-est a 
ROSPA 0077 Măxineni. Zboară la înălţimi 
foarte mari. 
 
Ciconia ciconia (barza albă) 
Specie acvatică, cuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici în 
timpul perioadei de reproducere şi mult mai 
mari la începutul perioadei de migraţie (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), cu o frecvenţă constantă 
pe perioada monitorizării, fiind încadrată în 
grupa de abundenţă specie comună (SC). 
Este inclusă în Directiva Păsări, Anexa I, 
Convenţia de la Bonn, Anexa II şi Convenţia 
de la Berna, Anexa II. Statutul de conservare 
european SPEC Cat. 2 (Tab. 4, Anexe). În 
general, barza albă este una dintre cele mai 
comune specii din ţară. În zona ROSPA 
0077 Măxineni cuibăreşte, dar fără a fi 
numeroasă (o pereche). Frecvent apar şi 
exemplare din alte părţi atrase de habitatul 
acvatic. Maximum de exemplare a fost 
înregistrat în perioada august, în zbor, 
deasupra arealului, la înălţime foarte mare. 

Pe sol, în această perioadă, nu au fost 
consemnate aglomerări mari de barză albă. 
Atât ca specie cuibăritoare, cât şi ca 
exemplare izolate, au fost semnalate la 
marginea bazinelor acvatice de pe tot 
cuprinsul ariei protejate, dar mereu în 
apropierea apei.  
 
Plegadis falcinellus (ţigănuş) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective medii 
(Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), cu o frecvenţă 
constantă, fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie comună (SC). Este inclusă 
în Directiva Păsări, Anexa I, Convenţia de la 
Bonn, Anexa II şi Convenţia de la Berna, 
Anexa II. Statutul de conservare european 
SPEC Cat. 3 (Tab. 4, Anexe). Deşi are o 
prezenţă constantă pe perioada de 
reproducere a speciei, ţigănuşul nu a fost 
semnalat ca pasăre clocitoare în ROSPA 
0077 Măxineni. Evident că acest lucru se 
datorează cerinţelor ecologice mai stricte, 
ţigănuşul fiind o specie care cuibăreşte în 
colonii, de obicei mixte. Este foarte posibil 
ca specia să cuibărească undeva, în zona 
râului Siret. A fost semnalată în toate bazine 
acvatice, atât în zbor, cât şi pe sol, la 
marginea apelor de adâncime foarte mică. 
Întotdeauna a fost observat doar în 
perimetrul ecosistemului acvatic, iar în zbor 
s-a remarcat o tendinţă a direcţiei spre râul 
Siret.  
 
Platalea leucorodia (lopătar) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), cu o frecvenţă 
inconstantă, fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie rară (SR). Este inclusă în 
Directiva Păsări, Anexa I, Convenţia de la 
Bonn, Anexa II şi Convenţia de la Berna, 
Anexa II. Statutul de conservare european 
SPEC Cat. 2 (Tab. 4, Anexe). Lopătarul este 
consemnat ca o specie rară pentru fauna 
ornitologică a României, astfel încât 
rezultatul înregistrărilor din ROSPA 0077 
Măxineni nu surprinde. Apariţiile în aria 
protejată sunt rare şi în efective destul de 
mici. Este posibil ca de-a lungul râului Siret 
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sau în alte zone umede apropiate numărul 
exemplarelor de lopătar să fie mai mare. A 
fost observat în partea de sud şi de est a 
arealului, atât în zbor, cât şi pe sol, în zonele 
cu apă de adâncime mică.  
 
Cygnus cygnus (lebăda de iarnă) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
iarnă. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), o singură dată, fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie foarte 
rară (SFR). Este inclusă în Directiva Păsări, 
Anexa I, Convenţia de la Bonn, Anexa II şi 
Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul de 
conservare european este NonSPEC, fiind o 
specie stabilă (Tab. 4, Anexe). Specie 
oaspete de iarnă pentru fauna României, se 
întâlneşte frecvent în cârduri mai mici sau 
mai mari în diferite zone umede din ţară. 
Presupunem că în zona Măxineni pot fi şi ani 
când numărul acestora este cu mult mai 
mare.  
 
Branta ruficollis (gâsca cu gât roşu) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
iarnă. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), cu o frecvenţă scăzută, 
fiind încadrată în grupa de abundenţă specie 
rară (SR). Este inclusă în Directiva Păsări, 
Anexa I, Convenţia de la Bonn, Anexa I/II şi 
Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul de 
conservare european este SPEC Cat. 1W 
(Tab. 4, Anexe). Gâsca cu gât roşu este o 
specie oaspete de iarnă cu efective mari în 
Dobrogea şi bălţile limitrofe Deltei Dunării. 
Pentru aria protejată ROSPA 0077 Măxineni 
este o pasăre care apare sporadic şi fără a 
avea efective mari. De cele mai multe ori se 
asociază cu gârliţa mare, care este prezentă 
în număr mare. Zboară la înălţimi mari, 
traversând distanţe apreciabile pentru a găsi 
locuri de hrană. În timpul monitorizării a fost 
semnalată doar pe apă, în zona bazinelor 
centrale. 
 
Aythya nyroca (raţa roşie) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), cu o frecvenţă 
aproximativ constantă, fiind încadrată în 

grupa de abundenţă specie rară (SR). Este 
inclusă în Directiva Păsări, Anexa I, 
Convenţia de la Bonn, Anexa I/II şi 
Convenţia de la Berna, Anexa III. Statutul de 
conservare european este SPEC Cat. 1 (Tab. 
4, Anexe). Raţa roşie este o specie 
cuibăritoare în multe zone umede din ţară. În 
aria protejată ROSPA 0077 Măxineni nu au 
fost înregistraţi pui sau adulţi cuibăritori. 
Fiind o specie cu anumite valenţe ecologice 
stricte, preferă locurile adăpostite şi liniştite. 
Este foarte posibil să fi cuibărit în zonă, dar 
din anumite motive ciclul reproductiv s-a 
întrerupt. De asemenea, nu excludem 
revenirea ei ca pasăre clocitoare, dacă 
activităţile piscicole vor fi coordonate în 
asemenea manieră încât să permită întrunirea 
condiţiilor favorabile perioadei de 
reproducere. A fost observată atât pe apă, cât 
şi în zbor în partea centrală şi de sud-est a 
bazinelor piscicole.  
 
Haliaeetus albicilla (codalb) 
Specie acvatică, necuibăritoare, parţial 
migratoare. A fost semnalată în efective 
foarte mici (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), o 
singură înregistrare în perioada de studiu, 
fiind încadrată în grupa de abundenţă specie 
foarte rară (SFR). Este inclusă în Directiva 
Păsări, Anexa I, Convenţia de la Bonn, 
Anexa I/II şi Convenţia de la Berna, Anexa 
II. Statutul de conservare european este 
SPEC Cat. 1 (Tab. 4, Anexe). Răpitor de 
vârf, codalbul reprezintă singurul răpitor de 
talie mare de la noi din ţară. Nu ştim dacă 
cuibăreşte în zonă sau arealele învecinate. 
 
Circus aeruginosus (erete de stuf) 
Specie acvatică, potenţial cuibăritoare, 
oaspete de vară. A fost semnalată în efective 
mici (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), constante, 
fiind încadrată în grupa de abundenţă specie 
rară (SR). Este inclusă în Directiva Păsări, 
Anexa I, Convenţia de la Bonn, Anexa II şi 
Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul de 
conservare european este NonSPEC, având 
efective stabile în toate regiunile (Tab. 4, 
Anexe). Cuibăreşte pe sol, între ierburi nu 
prea înalte. Datorită modului de viaţă, 
precum şi a vizualizării în zbor de juvenili, 
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am putut emite ipoteza că eretele de stuf 
poate fi o pasăre potenţial cuibăritoare în 
zonă, dar fără a avea certitudinea acestui 
fapt. În majoritatea cazurilor a fost observată 
în zbor, deasupra bazinelor acvatice şi doar 
în câteva cazuri pe sol, dar de unde şi-a luat 
zborul imediat.  
 
Porzana porzana (cârstel cenuşiu) 
Specie acvatică, cuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), dar constante, fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie rară 
(SR). Este inclusă în Directiva Păsări, Anexa 
I, Convenţia de la Bonn, Anexa II şi 
Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul de 
conservare european este NonSPEC, având 
efective stabile în toate regiunile (Tab. 4, 
Anexe). Este o specie larg răspândită în toate 
regiunile umede din ţară, populând bălţile şi 
lacurile limitrofe râurilor. În aria protejată 
ROSPA 0077 Măxineni a fost observată în 
partea centrală a zonei, doar pe luciul apei. 
Se ascunde foarte bine în vegetaţia palustră, 
fapt pentru care este uneori greu de semnalat. 
Presupunem că numărul exemplarelor din 
zonă poate fi puţin mai mare, dar nu 
semnificativ faţă de înregistrările noastre.  
 
Himantopus himantopus (piciorong) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară în pasaj. A fost semnalată în efective 
medii (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), dar 
constante, fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie comună (SC). Este inclusă 
în Directiva Păsări, Anexa I, Convenţia de la 
Bonn, Anexa II şi Convenţia de la Berna, 
Anexa II. Statutul de conservare european 
este NonSPEC, având efective stabile în 
toate regiunile (Tab. 4, Anexe). În ROSPA 
0077 Măxineni piciorongul a fost întâlnit 
doar în perioadele de migraţie, primăvara şi 
toamna.  
 
Recurvirostra avosetta (ciocîntors) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară în pasaj. A fost semnalată în efective 
medii (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), dar 
constante pe perioada studiului, fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie 

comună (SC). Este inclusă în Directiva 
Păsări, Anexa I, Convenţia de la Bonn, 
Anexa II şi Convenţia de la Berna, Anexa II. 
Statutul de conservare european este 
NonSPEC, având efective stabile în toate 
regiunile (Tab. 4, Anexe). Ca şi piciorongul, 
se întâlneşte doar în perioadele de migraţie, 
primăvara şi toamna, frecventând aceleaşi 
locuri şi având efective similare. A fost 
observată în toate bazinele acvatice, 
efectuând zboruri de la unul la altul.  
 
Philomachus pugnax (bătăuş) 
Specie acvatică, necuibăritoare, în pasaj. A 
fost semnalată în efective medii (Tab. 2 şi 
3a, 3b, Anexe), dar constante, fiind încadrată 
în grupa de abundenţă specie comună (SC). 
Este inclusă în Directiva Păsări, Anexa I/II-
2, Convenţia de la Bonn, Anexa II şi 
Convenţia de la Berna, Anexa III. Statutul de 
conservare european este SPEC Cat. 2 (Tab. 
4, Anexe). Bătăuşul a fost semnalizat 
constant, în fiecare an, în perioadele de 
migraţie. Cele mai multe exemplare au fost 
observate în partea de vest şi sud a ariei 
protejate, la marginea bazinelor acvatice. 
Primăvara este foarte uşor de remarcat 
datorită penajului nupţial.  

 
Tringa glareola (fluierar de mlaştină)  
Specie acvatică, necuibăritoare, în pasaj. A 
fost semnalată în efective mici (Tab. 2 şi 3a, 
3b, Anexe), inconstante pe perioada 
studiului, fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Directiva Păsări, Anexa I şi 
Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul de 
conservare european este SPEC Cat. 3, 
având efective reduse (Tab. 4, Anexe). 
Fluierarul de mlaştină este o specie foarte 
rară pentru România, fapt care se reflectă şi 
în observaţiile realizate în ROSPA 0077 
Măxineni. E foarte posibil ca prezenţa 
speciei în zonă să fie ceva mai ridicată, dar 
nu semnificativ. A fost observată în partea de 
est a arealului, la marginea bazinelor de tip 
mlaştină.  
 
Sterna hirundo (chira de baltă) 
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Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), inconstante, fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie foarte 
rară (SFR). Este inclusă în Directiva Păsări, 
Anexa I, Convenţia de la Bonn, Anexa II şi 
Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul de 
conservare european este NonSPEC, având 
efective stabile (Tab. 4, Anexe). Deşi este o 
specie commună pentru multe zone umede 
din ţară (în special Delta Dunării şi lunca 
Dunării şi bălţile limitrofe), pentru aria 
protejată ROSPA 0077 Măxineni chira de 
baltă are efective mici şi o prezenţă 
sporadică. Chira de baltă a fost observată în 
partea centrală a ariei, în zbor, deasupra 
nivelului apei, în căutarea hranei.  

 
Chlidonias hybridus (chirighiţa cu obraji 
albi) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective medii 
(Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), constante, fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie 
comună (SC). Este inclusă în Directiva 
Păsări, Anexa I şi Convenţia de la Berna, 
Anexa II. Statutul de conservare european 
este SPEC Cat. 3, având efective reduse în 
toate regiunile (Tab. 4, Anexe). Chirighiţa cu 
obraji albi este o specie comună în 
majoritatea zonelor umede din ţară. În aria 
protejată ROSPA 0077 Măxineni este o 
prezenţă permanentă, dar fără a cuibări. 
Presupunem că din cauza activităţilor 
piscicole această specie nu-şi poate construi 
cuibul pe luciul apei şi astfel să se reproducă 
în zonă.  
 
Cu privire la absenţa celor 7 specii care nu 
au fost semnalate pe timpul studiului, dar 
incluse în formularul standard Natura 2000 
(Tab. 1, Anexe), facem următoarele 
precizări: 

- Botaurus stellaris (buhai de baltă), este 
o specie acvatică oaspete de vară cu un areal 
restrâns, fiind considerată o specie rară 
pentru avifauna României. În literatura de 
specialitate buhaiul de baltă era menţionat ca 
o specie frecventă în bălţile din lunca 
Dunării şi Delta Dunării până acum 50 de 

ani. În ultimele decenii, datorită amenajărilor 
hidrotehnice efectuate asupra cursului 
Dunării, inclusiv în Delta Dunării, efectivele 
populaţiilor de buhai de baltă au scăzut 
foarte mult ajungând să fie o apariţie extrem 
de rară. Preferă locurile retrase cu stufăriş 
sau papură, cu care se confundă datorită 
penajului (homocromie de camuflare). Din 
această cauză este foarte greu de observat. În 
perioada de reproducere (mai-iunie) se poate 
recunoaşte după sunetele emise, de unde şi 
denumirea populară a speciei. Fără a exclude 
prezenţa acestei specii în arealul studiat într-
o perioadă anterioară studiului nostru, facem 
precizarea că ea nu a fost semnalată în 
intervalul iunie 2008 – noiembrie 2009. În 
acelaşi timp, ţinând cont de preferinţele 
ecologice şi de modul de viaţă, precum şi de 
condiţiile existente în interiorul fermei 
piscicole, caracterizată prin existenţa 
anumitor activităţi în care factorul uman este 
determinant (mai ales pe timpul sezonului de 
primăvară: amenajarea bazinelor, 
repopularea acestora cu peşti, alungarea 
speciilor ihtiofage etc, care se suprapun cu 
perioada de reproducere a buhaiului de baltă 
şi a majorităţii speciilor), considerăm că, cel 
puţin pentru perioada luată în studiu, această 
specie nu a fost prezentă. De asemenea, un 
semn de întrebare se ridică şi la faptul că 
buhaiul de baltă a fost indicat (în formularul 
standard) ca specie cuibăritoare în zona 
fermei pisciocle Măxineni. Precizăm că 
această specie nu a fost semnalată de noi în 
areal. 

- Ardea purpurea (stârc roşu), este, ca şi 
buhaiul de baltă, o specie oaspete de vară 
extrem de rară, a cărui areal s-a restrâns 
foarte mult în ultimele decenii. Având 
cerinţe ecologice stricte, în care factorul 
linişte este esenţial, specia este prezentă doar 
în anumite zone din ţară şi în număr foarte 
mic. Semnalată în ROSPA 0077 Măxineni 
(conform formularului standard) ca specie 
cuibăritoare, stârcul roşu nu a fost observat 
în intervalul de monitorizare iunie 2008 – 
noiembrie 2009. În acelaşi timp, chiar dacă 
excludem prezenţa lui ca specie cuibăritoare, 
stârcul roşu nu a fost semnalat nici ca specie 
oaspete de vară în pasaj. Aceleaşi condiţii 



J. Wetlands Biodiversity (2011) 1: 65-96 

Istros – Museum of Braila 

74 

restrictive impuse de prezenţa fermei 
piscicole (şi detaliate la buhaiul de baltă) 
sunt valabile şi în cazul stârcului roşu. 

- Anser erytropus (gârliţa mică) este o 
specie oaspete de iarnă accidentală pentru 
avifauna României, fiind semnalată extrem 
de rar şi în efective foarte reduse. Din 
această cauză gârliţa mică nu poate fi 
considerată ca o specie frecventă pentru 
ROSPA 0077 Măxineni. De obicei ea se 
asociază cu cârdurile de gârliţă mare, dar de 
care se deosebeşte destul de mult, fără a 
putea fi confundată. Zboară la înălţimi foarte 
mari (caracteristic tuturor gâştelor). Pe 
perioada de monitorizare nu a fost semnalată, 
dar acest lucru nu exclude apariţia ei într-un 
viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. Se 
recunoaşte, conform literaturii de 
specialitate, că această specie trece destul de 
rar lanţul carpatic, fiind semnalată cu 
precădere în zona Ardealului. 

- Mergus albellus (ferestraş mic) este o 
specie acvatică oaspete de iarnă, cu o 
frecvenţă mai mare pentru Delta Dunării şi 
lacurile litorale Mării Negre. Prezenţa ei în 
interiorul ţării este mai restrictivă şi în 
efective mai mici. În perioada sezonului rece 
din intervalul 2008-2009, ferestraşul mic nu 
a fost observat pe bazinele piscicole din 
ROSPA 0077 Măxineni. Acest lucru nu 
exclude prezenţa ei în areal. 

- Accipiter brevipes (uliu cu picioare 
scurte) este o specie răpitoare de pasaj. 
Literatura de specialitate notează apariţia 
acestei specii în număr foarte redus şi în 
areale discontinui. Lunca Siretului nu este 
menţionată ca un culoar de migraţie pentru 
această specie, astfel încât semnalarea ei în 
ROSPA 0077 Măxineni poate fi considerată 
fie ca o apariţie accidentală, fie ca una foarte 
rară. Pentru ţara noastră se consideră ca zonă 
de migraţie pentru această specie Dobrogea. 
Specia nu a fost semnalată pe perioada 
monitorizării. 

- Pandion haliaetus (uligan pescar) este 
o specie migratoare de pasaj, care 
traversează zone întinse în efective foarte 
reduse. Aşa cum îi este şi denumirea, se 
hrăneşte cu peşte, fapt pentru care survolează 
zonele acvatice. Nefiind specie cuibăritoare 

pentru ţara noastră, uliganul pescar se poate 
întâlni doar pe perioada migraţiei de 
primăvară şi de toamnă. Pe timpul studiului 
nu a fost semnalată prezenţa acestei specii. 
Acest fapt ne poate indica faptul că arealul 
studiat (sau lunca Siretului) nu reprezintă un 
culoar constant de migraţie, ci unul 
accidental, determinat conjunctural de 
căutarea hranei. 

- Crex crex (cristel de câmp) este o 
specie terestră oaspete de vară, cu o 
răspândire relativ rară pentru ţara noastră. 
Foarte greu de observat vizual, se poate 
determina cel mai bine pe timpul nopţii după 
strigătul masculilor din timpul perioadei de 
reproducere (luna mai). Preferă câmpiile sau 
terenurile bine înierbate şi liniştite, evitând 
locurile în care se găsesc turme de oi păzite 
de câini. Având în vedere configuraţia fermei 
piscicole, respectiv a ROSPA 0077 
Măxineni, este foarte puţin probabil ca 
această specie să fie o apariţie frecventă în 
această zonă, ci doar una, poate, accidentală. 
Pe timpul perioadei de studiu cristelul de 
câmp nu a fost semnalat nici în zonele 
învecinate. 
 
Descrierea speciilor de păsări comune 
semnalate în perioada de studiu 
 
Alături de speciile de păsări de importanţă 
avifaunistică descrise anterior, au mai fost 
semnalate un număr de 60 de specii comune 
atât în habitatul terestru, cât şi în cel acvatic 
şi pentru care nu se impun măsuri deosebite 
de protecţie.  
 
Tachybaptus ruficollis (corcodel mic) 
Specie acvatică, cuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), constante pe perioada de 
reproducere, fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie rară (SR). Nu este inclusă 
nici în Directiva Păsări şi nici în Convenţiile 
de la Bonn şi Berna (Tab. 4, Anexe). A fost 
observată constant în bazinele de dimensiuni 
mici şi cu vegetaţie bogată din estul şi sud-
estul ariei. 

 
Podiceps cristatus (corcodel mare) 
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Specie acvatică, cuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), constante pe perioada de 
reproducere, fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie rară (SR). Este inclusă în 
Convenţia de la Bonn, Anexa III (Tab. 4, 
Anexe). A fost semnalată în bazinele centrale 
şi de est. 
 
Phalacrocorax carbo (cormoran mare) 
Specie acvatică, necuibăritoare, parţial 
migratoare. A fost semnalată în efective 
medii (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), constante pe 
perioada de monitorizare, fiind încadrată în 
grupa de abundenţă specie comună (SC). 
Este inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa 
III (Tab. 4, Anexe). A fost observată în toate 
bazinele acvatice, atât în zbor, cât şi pe apă 
sau pe diferite suporturi. 
 
Ardea cinerea (stârc cenuşiu) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), constante pe perioada de 
monitorizare, fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa III 
(Tab. 4, Anexe). A fost observată mai ales în 
bazinele centrale, atât în zbor, cât şi pe sol, la 
marginea apei. 
 
Cygnus olor (lebăda de vară) 
Specie acvatică, necuibăritoare, parţial 
migratoare. A fost semnalată în efective mici 
în perioada sezonului cald şi mult mai mari 
în timpul iernii (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), 
constante pe perioada de monitorizare, fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie 
comună (SC). Este inclusă în Directiva 
Păsări, Anexa II-2, Convenţia de la Bonn, 
Anexa II şi Convenţia de la Berna, Anexa 
III. Statutul de conservare european este 
NonSPEC, având efective stabile (Tab. 4, 
Anexe). A fost observată mai ales în bazinele 
centrale, pe apă. 
 
Anser albifrons (gârliţa mare) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
iarnă. A fost semnalată în efective mari în 
perioada de iarnă (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), 

inconstante pe perioada de monitorizare, 
fiind încadrată în grupa de abundenţă specie 
numeroasă (SN). Este inclusă în Directiva 
Păsări, Anexa II-2, Convenţia de la Bonn, 
Anexa II şi Convenţia de la Berna, Anexa 
III. Statutul de conservare european este 
NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A fost observată 
mai ales în bazinele centrale, pe apă. Având 
în vedere modul de viaţă, respectiv de a 
folosi mediul acvatic ca suport de odihnă pe 
timpul nopţii şi a efectua deplasări de hrănire 
în zonele de câmpie pentru a se hrăni (uneori 
la distanţe considerabile), presupunem 
existenţa unor efective mai mari în zonă. 
 
Anser anser (gâsca de vară) 
Specie acvatică, necuibăritoare, parţial 
migratoare. A fost semnalată în efective 
medii (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), doar o 
singură dată, fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie comună (SC). Este inclusă 
în Directiva Păsări, Anexa II-1/III-2, 
Convenţia de la Bonn, Anexa II şi Convenţia 
de la Berna, Anexa III. Statutul de 
conservare european este NonSPEC (Tab. 4, 
Anexe). A fost observată în zbor în partea de 
est a arealului.  
 
Tadorna tadorna (călifar alb) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară în pasaj. A fost semnalată în efective 
mici (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), inconstante 
pe perioada monitorizării, fiind încadrată în 
grupa de abundenţă specie rară (SR). Este 
inclusă în Convenţia de la Bonn, Anexa II şi 
Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul de 
conservare european este NonSPEC (Tab. 4, 
Anexe). A fost observată pe apă în 
majoritatea bazinelor acvatice, dar cu o 
concentrare mai mare în partea de est a 
arealului.  
 
Anas penelope (raţa fluierătoare) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
iarnă. A fost semnalată în efective mici în 
perioada de iarnă (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), o 
singură dată, fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Directiva Păsări, Anexa II-1/III-2, 
Convenţia de la Bonn, Anexa II şi Convenţia 
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de la Berna, Anexa III. Statutul de 
conservare european este NonSPEC (Tab. 4, 
Anexe). A fost observată pe apă, în bazinul 
central. Este posibil ca prezenţa speciei să fie 
mai numeroasă. 
 
Anas strepera (raţa pestriţă) 
Specie acvatică, cuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici în 
perioada de reproducere (Tab. 2 şi 3a, 3b, 
Anexe), fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie rară (SR). Este inclusă în 
Directiva Păsări, Anexa II-1, Convenţia de la 
Bonn, Anexa II şi Convenţia de la Berna, 
Anexa III. Statutul de conservare european 
este SPEC Cat. 3, având efective în declin 
(Tab. 4, Anexe). A fost observată pe apă, în 
bazinele centrale şi de sud. 
 
Anas crecca (raţa mică)  
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară-oaspete de iarnă-pasaj. A fost semnalată 
în efective mici în perioada de iarnă (Tab. 2 
şi 3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie rară (SR). Este inclusă în 
Directiva Păsări, Anexa II-1/III-2, Convenţia 
de la Bonn, Anexa II şi Convenţia de la 
Berna, Anexa III. Statutul de conservare 
european este NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A 
fost observată pe apă, în bazinele din estul 
arealului, doar ca oaspete de iarnă. 
 
Anas platyrhynchos (raţa mare) 
Specie acvatică, cuibăritoare, parţial 
migratoare. A fost semnalată în efective 
medii pe toată perioada de monitorizare 
(Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în 
grupa de abundenţă specie comună (SC), dar 
cu tendinţa de a deveni numeroasă în 
perioada sezonului rece când au loc 
aglomerări mai mari de exemplare. Este 
inclusă în Directiva Păsări, Anexa II-1/III-1, 
Convenţia de la Bonn, Anexa II şi Convenţia 
de la Berna, Anexa III. Statutul de 
conservare european este NonSPEC (Tab. 4, 
Anexe). A fost observată pe apă sau în zbor, 
în majoritatea bazinelor din centrul şi estul 
arealului. 
 
Anas acuta (raţa suliţar) 

Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
iarnă. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în grupa 
de abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Directiva Păsări, Anexa II-1/III-2, 
Convenţia de la Bonn, Anexa II şi Convenţia 
de la Berna, Anexa III. Statutul de 
conservare european este SPEC Cat. 3 (Tab. 
4, Anexe). A fost observată pe apă în estul 
arealului. 
 
Anas querquedula (raţa cârâitoare) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în grupa 
de abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Directiva Păsări, Anexa II-1, 
Convenţia de la Bonn, Anexa II şi Convenţia 
de la Berna, Anexa III. Statutul de 
conservare european este SPEC Cat. 3 (Tab. 
4, Anexe). A fost observată pe apă în partea 
de est a arealului. 
 
Aythya ferina (raţa cu cap castaniu) 
Specie acvatică, cuibăritoare, parţial 
migratoare. A fost semnalată în efective mici 
(Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), pe întreaga 
perioadă de cuibărit, fiind încadrată în grupa 
de abundenţă specie rară (SR), cu tendinţa de 
a fi comună. Este inclusă în Directiva Păsări, 
Anexa II-1/III-2, Convenţia de la Bonn, 
Anexa II şi Convenţia de la Berna, Anexa 
III. Statutul de conservare european este 
SPEC Cat. 2 (Tab. 4, Anexe). A fost 
observată pe apă în partea centrală şi de sud-
est a arealului. 
 
Falco tinnunculus (vânturel roşu) 
Specie terestră, necuibăritoare, parţial 
migratoare. A fost semnalată în efective mici 
(Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în 
grupa de abundenţă specie foarte rară (SFR). 
Este inclusă în Convenţia de la Bonn, Anexa 
II şi Convenţia de la Berna, Anexa II. 
Statutul de conservare european este SPEC 
Cat. 3 (Tab. 4, Anexe). A fost observată în 
zbor deasupra arealului. Cu siguranţă 
efectivele speciei sunt cu mult mai mari în 
zonele învecinate, unde şi cuibăreşte. 
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Rallus aquaticus (cârstel de baltă) 
Specie acvatică, cuibăritoare, parţial 
migratoare. A fost semnalată în efective mici 
(Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), şi inconstante pe 
întreaga perioadă de cuibărit, fiind încadrată 
în grupa de abundenţă specie foarte rară 
(SFR). Este inclusă în Directiva Păsări, 
Anexa II-2 şi Convenţia de la Berna, Anexa 
III. Statutul de conservare european este 
NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A fost observată 
pe apă în partea centrală a arealului. 
 
Gallinula chloropus (găinuşă de baltă) 
Specie acvatică, cuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), pe întreaga perioadă de 
cuibărit, fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie rară (SR), dar cu tendinţa 
de a fi comună. Este inclusă în Directiva 
Păsări, Anexa II-2 şi Convenţia de la Berna, 
Anexa III. Statutul de conservare european 
este NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A fost 
observată pe apă în partea de est a arealului, 
în porţiunile cu vegetaţie palustră. 
 
Fulica atra (lişiţă) 
Specie acvatică, cuibăritoare, parţial 
migratoare. A fost semnalată în efective 
medii (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), pe întreaga 
perioadă de cuibărit, fiind încadrată în grupa 
de abundenţă specie comună (SC), dar cu 
tendinţa de a fi numeroasă în perioadele de 
toamnă şi iarnă. Este inclusă în Directiva 
Păsări, Anexa II-1/III-2 şi Convenţia de la 
Berna, Anexa III. Statutul de conservare 
european este NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A 
fost observată pe apă în toate bazinele 
acvatice. 
 
Charadrius dubius (prundăraş gulerat mic) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară în pasaj. A fost semnalată în efective 
medii (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), în perioadele 
de migraţie, fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie comună (SC). Este inclusă 
în Convenţia de la Bonn, Anexa II şi 
Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul de 
conservare european este NonSPEC (Tab. 4, 
Anexe). A fost observată la marginea tuturor 
bazinelor acvatice din arealul protejat. 

Vanellus vanellus (nagâţ) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în grupa 
de abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Directiva Păsări, Anexa II-2, 
Convenţia de la Bonn, Anexa II şi Convenţia 
de la Berna, Anexa III. Statutul de 
conservare european este SPEC Cat. 2 (Tab. 
4, Anexe). A fost observată în zbor desupra 
bazinelor acvatice şi pe sol în partea de sud a 
arealului protejat.  
 
Limosa limosa (sitar de mal) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară în pasaj. A fost semnalată în efective 
mici (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie rară 
(SR), dar putând ajunge, uneori, şi la efective 
mai mari devenind o specie comună. Este 
inclusă în Directiva Păsări, Anexa II-2, 
Convenţia de la Bonn, Anexa II şi Convenţia 
de la Berna, Anexa III. Statutul de 
conservare european este SPEC Cat. 2 (Tab. 
4, Anexe). A fost observată la marginea 
bazinelor din nord-estul şi centrul arealului 
protejat.  
 
Numenius arquata (culic mare) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară în pasaj. A fost semnalată în efective 
mici (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie foarte 
rară (SFR). Este inclusă în Directiva Păsări, 
Anexa II-2, Convenţia de la Bonn, Anexa II 
şi Convenţia de la Berna, Anexa III. Statutul 
de conservare european este SPEC Cat. 2 
(Tab. 4, Anexe). A fost observată la 
marginea bazinelor din vestul şi sud-vestul 
arealului protejat.  
 
Tringa erythropus (fluierar negru) 
Specie acvatică, necuibăritoare, în pasaj. A 
fost semnalată în efective mici (Tab. 2 şi 3a, 
3b, Anexe), fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie rară (SR). Este inclusă în 
Directiva Păsări, Anexa II-2, Convenţia de la 
Bonn, Anexa II şi Convenţia de la Berna, 
Anexa III. Statutul de conservare european 
este SPEC Cat. 3 (Tab. 4, Anexe). A fost 
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observată la marginea bazinelor din centrul 
şi sudul arealului protejat.  

 
Tringa totanus (fluierar cu picioare roşii) 
Specie acvatică, necuibăritoare, oaspete de 
vară în pasaj. A fost semnalată în efective 
mici (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie rară 
(SR), dar cu tendinţa de a fi comună. Este 
inclusă în Directiva Păsări, Anexa II-2, 
Convenţia de la Bonn, Anexa II şi Convenţia 
de la Berna, Anexa III. Statutul de 
conservare european este SPEC Cat. 2 (Tab. 
4, Anexe). A fost observată la marginea 
bazinelor din centrul şi sudul arealului 
protejat.  
 
Larus ridibundus (pescăruş râzător) 
Specie acvatică, necuibăritoare, parţial 
migratoare. A fost semnalată în efective 
medii (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie 
comună (SC). Este inclusă în Directiva 
Păsări, Anexa II-2 şi Convenţia de la Berna, 
Anexa III. Statutul de conservare european 
este NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A fost 
observată pe apă în majoritatea bazinelor din 
arealul protejat, toamna şi iarna. 
 
Larus cachinnans (pescăruş argintiu) 
Specie acvatică, necuibăritoare, parţial 
migratoare. A fost semnalată în efective 
medii (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie 
comună (SC). Este inclusă în Directiva 
Păsări, Anexa II-2 şi Convenţia de la Berna, 
Anexa III. Statutul de conservare european 
este NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A fost 
observată pe apă în majoritatea bazinelor din 
arealul protejat, toamna şi iarna. Comparativ 
cu pescăruşul râzător are apariţii mult mai 
rare. 
 
Streptopelia decaocto (guguştiuc) 
Specie terestră, potenţial cuibăritoare, 
sedentară. A fost semnalată în efective mici 
(Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în 
grupa de abundenţă specie foarte rară (SFR). 
Este inclusă în Directiva Păsări, Anexa II-2 
şi Convenţia de la Berna, Anexa III. Statutul 

de conservare european este NonSPEC (Tab. 
4, Anexe). A fost observată în zona sediului 
fermei piscicole.  

 
Cuculus canorus (cuc) 
Specie terestră, cuibăritoare, oaspete de vară. 
A fost semnalată în efective mici (Tab. 2 şi 
3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa III. 
Statutul de conservare european este 
NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A fost observată 
în zona centrală a ariei protejate.  
 
Merops apiaster (prigorie) 
Specie terestră, necuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mari (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), la începutul sezonului de 
migraţie, fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie numeroasă (SN). Este 
inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa II şi 
Convenţia de la Bonn, Anexa II. Statutul de 
conservare european este SPEC Cat. 3 (Tab. 
4, Anexe). A fost observată în zbor, deasupra 
arealului, la mare înălţime, cu orientare spre 
râul Siret.  
 
Coracias garrulus (dumbrăveancă) 
Specie terestră, necuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), o singură dată, fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie foarte 
rară (SFR). Este inclusă în Directiva Păsări, 
Anexa I, Convenţia de la Berna, Anexa II şi 
Convenţia de la Bonn, Anexa II. Statutul de 
conservare european este SPEC Cat. 2 (Tab. 
4, Anexe). A fost observată în zbor, în partea 
de est a arealului, cu orientare spre râul Siret.  
 
Upupa epops (pupăză) 
Specie terestră, necuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în grupa 
de abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa II. 
Statutul de conservare european este SPEC 
Cat. 3 (Tab. 4, Anexe). A fost observată în 
zbor şi pe sol, în partea centrală şi de sud a 
arealului.  
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Hirundo rustica (rândunică) 
Specie terestră, cuibăritoare, oaspete de vară. 
A fost semnalată în efective medii (Tab. 2 şi 
3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie comună (SC). Este inclusă 
în Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul 
de conservare european este SPEC Cat. 3 
(Tab. 4, Anexe). A fost observată în zbor şi 
pe diferite suporturi, în toate bazinele 
acvatice.  
 
Motacilla flava (codobatura galbenă) 
Specie terestră, potenţial cuibăritoare, 
oaspete de vară. A fost semnalată în efective 
mici (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie foarte 
rară (SFR), cu o uşoară tendinţă de creştere a 
efectivelor. Se presupune prezenţa ei şi ca 
pasăre cuibăritoare, dar încă nedovedit. Este 
inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa II. 
Statutul de conservare european este 
NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A fost observată 
în zbor şi pe sol, în partea de est a arealului.  
 
Motacilla alba (codobatura albă) 
Specie terestră, potenţial cuibăritoare, 
oaspete de vară. A fost semnalată în efective 
mici (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie foarte 
rară (SFR). Se presupune prezenţa ei şi ca 
pasăre cuibăritoare, dar încă nedovedit. Este 
inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa II. 
Statutul de conservare european este 
NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A fost observată 
în zbor şi pe sol, în partea de est şi de sud a 
arealului.  
 
Bombycilla garrulus (mătăsar) 
Specie terestră, necuibăritoare, oaspete de 
iarnă. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în grupa 
de abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa II. 
Statutul de conservare european este 
NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A fost observată 
în zbor, în partea de sud a arealului.  
 
Troglodytes troglodytes (ochiul boului) 
Specie terestră, potenţial cuibăritoare, 
oaspete de vară. A fost semnalată în efective 

mici (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie foarte 
rară (SFR). Se presupune prezenţa ei şi ca 
specie cuibăritoare, dar neconfirmat încă. 
Este inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa 
II. Statutul de conservare european este 
NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A fost observată 
în zbor, în partea centrală şi de est a 
arealului.  
 
Luscinia megarhynchos (privighetoare 
roşcată) 
Specie terestră, cuibăritoare, oaspete de vară. 
A fost semnalată în efective mici (Tab. 2 şi 
3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa II şi 
Convenţia de la Bonn, Anexa II. Statutul de 
conservare european este NonSPEC (Tab. 4, 
Anexe). A fost observată în zbor şi pe 
diferite suporturi, în partea de est a arealului.  
 
Phoenicurus phoenicurus (codroş de pădure) 
Specie terestră, cuibăritoare, oaspete de vară. 
A fost semnalată în efective mici (Tab. 2 şi 
3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa II şi 
Convenţia de la Bonn, Anexa II. Statutul de 
conservare european este SPEC Cat. 2 (Tab. 
4, Anexe). A fost observată în zbor şi pe 
diferite suporturi, în partea de sud a 
arealului.  
 
Turdus pilaris (cocoşar) 
Specie terestră, necuibăritoare, parţial 
migratoare. A fost semnalată în efective 
medii (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie 
comună (SC). Este inclusă în Directiva 
Păsări, Anexa II-2, Convenţia de la Berna, 
Anexa III şi Convenţia de la Bonn, Anexa II. 
Statutul de conservare european este 
NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A fost observată 
în zbor, în partea de sud-est a arealului.  
 
Acrocephalus schoenobaenus (lăcar mic) 
Specie acvatică, cuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în grupa 
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de abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa II şi 
Convenţia de la Bonn, Anexa II. Statutul de 
conservare european este NonSPEC (Tab. 4, 
Anexe). A fost observată în vegetaţia 
palustră, în partea de nord-est a arealului.  
 
Acrocephalus arundinaceus (lăcar mare) 
Specie acvatică, cuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în grupa 
de abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa II şi 
Convenţia de la Bonn, Anexa II. Statutul de 
conservare european este NonSPEC (Tab. 4, 
Anexe). A fost observată în vegetaţia 
palustră, în partea centrală şi de nord-est a 
arealului.  
 
Sylvia curruca (silvie mică) 
Specie terestră, cuibăritoare, oaspete de vară. 
A fost semnalată în efective mici (Tab. 2 şi 
3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa II şi 
Convenţia de la Bonn, Anexa II. Statutul de 
conservare european este NonSPEC (Tab. 4, 
Anexe). A fost observată în vegetaţia 
palustră, în partea de est a arealului.  
 
Sylvia communis (silvie de câmp) 
Specie terestră, cuibăritoare, oaspete de vară. 
A fost semnalată în efective mici (Tab. 2 şi 
3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa II şi 
Convenţia de la Bonn, Anexa II. Statutul de 
conservare european este NonSPEC (Tab. 4, 
Anexe). A fost observată în vegetaţia 
palustră, în partea centrală, de sud şi de est a 
arealului.  

 
Sylvia atricapilla (silvie cu cap negru) 
Specie terestră, cuibăritoare, oaspete de vară. 
A fost semnalată în efective mici (Tab. 2 şi 
3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa II şi 
Convenţia de la Bonn, Anexa II. Statutul de 
conservare european este NonSPEC (Tab. 4, 

Anexe). A fost observată în vegetaţia 
palustră în partea de sud şi de est a arealului.  
 
Phylloscopus sibilatrix (pitulice sfârâitoare) 
Specie terestră, necuibăritoare, oaspete de 
vară în pasaj. A fost semnalată în efective 
mici (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie foarte 
rară (SFR). Este inclusă în Convenţia de la 
Berna, Anexa II şi Convenţia de la Bonn, 
Anexa II. Statutul de conservare european 
este SPEC Cat. 2 (Tab. 4, Anexe). A fost 
observată în vegetaţia palustră în partea de 
est a arealului.  
 
Muscicapa striata (muscar sur) 
Specie terestră, necuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective mici (Tab. 
2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în grupa 
de abundenţă specie foarte rară (SFR). Este 
inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa II şi 
Convenţia de la Bonn, Anexa II. Statutul de 
conservare european este SPEC Cat. 3 (Tab. 
4, Anexe). A fost observată în vegetaţia 
palustră în partea de nord-est a arealului.  
 
Parus caeruleus (piţigoi cu cap albastru) 
Specie terestră, cuibăritoare, sedentară. A 
fost semnalată în efective mici (Tab. 2 şi 3a, 
3b, Anexe), fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie rară (SR). Este inclusă în 
Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul de 
conservare european este NonSPEC (Tab. 4, 
Anexe). A fost observată în vegetaţia 
palustră şi arboricolă de pe tot arealul.  
 
Parus major (piţigoi mare) 
Specie terestră, cuibăritoare, sedentară. A 
fost semnalată în efective mici (Tab. 2 şi 3a, 
3b, Anexe), fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie rară (SR), cu tendinţă spre 
comună (SC). Este inclusă în Convenţia de la 
Berna, Anexa II. Statutul de conservare 
european este NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A 
fost observată în vegetaţia palustră şi 
arboricolă de pe tot arealul.  
 
Lanius collurio (sfrâncioc roşiatec) 
Specie terestră, necuibăritoare, oaspete de 
vară. A fost semnalată în efective medii 
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(Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în 
grupa de abundenţă specie comună (SC). 
Vizibil numeroasă în perioada 
postreproductivă, intrând în zonă în căutare 
de hrană. Este inclusă în Directiva Păsări, 
Anexa I şi Convenţia de la Berna, Anexa II. 
Statutul de conservare european este SPEC 
Cat. 3 (Tab. 4, Anexe). A fost observată în 
vegetaţia palustră şi arboricolă din partea 
centrală şi de est a arealului.  
 
Pica pica (coţofană) 
Specie terestră, necuibăritoare, sedentară. A 
fost semnalată în efective mici (Tab. 2 şi 3a, 
3b, Anexe), fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie foarte rară (SFR), cu 
tendinţă de a fi rară. Prezentă în zonă în 
căutare de hrană. Estimăm că populaţia 
locală este mult mai numeroasă decât cea 
înregistrată. Este inclusă în Directiva Păsări, 
Anexa II-2 şi Convenţia de la Berna, Anexa 
III. Statutul de conservare european este 
NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A fost observată 
în zbor şi vegetaţia arboricolă din întreg 
arealul.  
 
Corvus frugilegus (cioara de semănătură) 
Specie terestră, necuibăritoare, sedentară. A 
fost semnalată în efective variabile, de la 
mici la mari (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie 
comună (SC), cu tendinţa de a fi numeroasă, 
mai ales în sezonul rece, când au loc 
aglomerări mari de exemplare. Prezentă în 
zonă în căutare de hrană. Estimăm că 
populaţia locală este mult mai numeroasă 
decât cea înregistrată. Este inclusă în 
Directiva Păsări, Anexa II-2 şi Convenţia de 
la Berna, Anexa III. Statutul de conservare 
european este NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A 
fost observată în zbor şi vegetaţia arboricolă 
din întreg arealul protejat.  
 
Corvus corone cornix (cioara grivă) 
Specie terestră, necuibăritoare, sedentară. A 
fost semnalată în efective mici (Tab. 2 şi 3a, 
3b, Anexe), fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie foarte rară (SFR). Prezentă 
în zonă în căutare de hrană. Populaţia din 
zonele învecinate este mult mai numeroasă 

decât cea înregistrată în arealul protejat. Este 
inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa III. 
Statutul de conservare european este 
NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A fost observată 
în zbor şi vegetaţia arboricolă din întreg 
arealul protejat.  
 
Sturnus vulgaris (graur) 
Specie terestră, cuibăritoare, parţial 
migratoare. A fost semnalată în efective 
medii (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie 
comună (SC). Considerăm că cea mai mare 
parte a populaţiei locale nu cuibăreşte în 
areal, datorită condiţiilor improprii de 
reproducere, având loc o deplasare de hrănire 
în zonă. Este inclusă în Directiva Păsări, 
Anexa II-2 şi Convenţia de la Berna, Anexa 
III. Statutul de conservare european este 
SPEC Cat. 3 (Tab. 4, Anexe). A fost 
observată în zbor şi în vegetaţia palustră şi 
arboricolă din întreg arealul protejat.  
 
Passer domesticus (vrabia de casă) 
Specie terestră, cuibăritoare, sedentară. A 
fost semnalată în efective medii în perioada 
de reproducere şi mari în sezonul de toamnă 
şi de iarnă (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie 
comună (SC), cu tendinţa de a fi numeroasă. 
Estimăm că populaţia locală este mult mai 
numeroasă decât cea înregistrată. Este 
inclusă în Convenţia de la Berna, Anexa III. 
Statutul de conservare european este SPEC 
Cat. 3 (Tab. 4, Anexe). A fost observată în 
zbor şi în vegetaţia palustră şi ierboasă din 
întreg arealul protejat.  
 
Passer montanus (vrabia de câmp) 
Specie terestră, cuibăritoare, sedentară. A 
fost semnalată în efective medii (Tab. 2 şi 
3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie comună (SC). Estimăm că 
populaţia locală este mult mai numeroasă 
decât cea înregistrată. Este inclusă în 
Convenţia de la Berna, Anexa III. Statutul de 
conservare european este SPEC Cat. 3 (Tab. 
4, Anexe). A fost observată în zbor şi în 
vegetaţia palustră şi ierboasă din întreg 
arealul protejat.  
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Fringilla coelebs (cinteza) 
Specie terestră, necuibăritoare, parţial 
migratoare. A fost semnalată în efective mici 
(Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în 
grupa de abundenţă specie rară (SR). A fost 
observată cu precădere în timpul sezonului 
rece, ca o consecinţă a retragerii din locurile 
de cuibărit în cele de iernat. Este inclusă în 
Convenţia de la Berna, Anexa III. Statutul de 
conservare european este NonSPEC (Tab. 4, 
Anexe). A fost observată în zbor şi în 
vegetaţia palustră şi ierboasă din partea 
centrală şi de nord-est a arealului protejat.  
 
Carduelis chloris (florinte) 
Specie terestră, necuibăritoare, sedentară. A 
fost semnalată în efective mici (Tab. 2 şi 3a, 
3b, Anexe), fiind încadrată în grupa de 
abundenţă specie rară (SR). A fost observată 
cu precădere în timpul sezonului rece, ca o 
consecinţă a retragerii din locurile de cuibărit 
în cele de iernat. Este inclusă în Convenţia 
de la Berna, Anexa II. Statutul de conservare 
european este NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A 
fost observată în zbor şi în vegetaţia palustră 
şi ierboasă din partea centrală, de sud şi de 
est a arealului protejat.  
 
Carduelis carduelis (sticlete) 
Specie terestră, potenţial cuibăritoare, 
sedentară. A fost semnalată în efective mici 
(Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind încadrată în 
grupa de abundenţă specie foarte rară (SFR). 
A fost observată cu precădere în timpul 
sezonului rece, ca o consecinţă a retragerii 
din locurile de cuibărit în cele de iernat, dar 
şi pe timpul perioadei de reproducere, fapt 
pentru care bănuim existenţa ei ca specie 
potenţial cuibăritoare. Este inclusă în 
Convenţia de la Berna, Anexa II. Statutul de 
conservare european este NonSPEC (Tab. 4, 
Anexe). A fost observată în zbor şi în 
vegetaţia palustră şi ierboasă din partea 
centrală şi de sud a arealului protejat.  
 
Emberiza schoeniclus (presură de stuf) 
Specie terestră, cuibăritoare, parţial 
migratoare. A fost semnalată în efective 
medii (Tab. 2 şi 3a, 3b, Anexe), fiind 
încadrată în grupa de abundenţă specie 

comună (SC). Este inclusă în Convenţia de la 
Berna, Anexa II. Statutul de conservare 
european este NonSPEC (Tab. 4, Anexe). A 
fost observată în zbor şi în vegetaţia palustră 
de pe tot cuprinsul arealului protejat.  
 
 
Concluzii: 
În urma efectuării studiului în aria de 
protecţie specială avifaunistică ROSPA 0077 
Măxineni, au rezultat următoarele concluzii: 

- au fost semnalate un număr de 84 de 
specii de păsări, aparţinând la 34 de familii şi 
11 ordine. 

- dintre acestea 54 sunt acvatice şi 30 
terestre; 58 sunt migratoare (incluse în 
diferite categorii fenologice) şi 26 sedentare 
(inclusiv grupa parţial migratoare); 26 de 
specii cuibăresc sigur în areal, iar 7 specii 
sunt potenţial cuibăritoare. 

- numărul mic de exemplare cuibăritoare 
înregistrat ne indică faptul că habitatele 
prezente (acvatic şi terestru) nu întrunesc 
toate condiţiile necesare reproducerii 
păsărilor cuibăritoare. Acest lucru poate fi o 
consecinţă a existenţei fermelor piscicole, 
care prin intermediul activităţilor specifice 
de pe parcursul unui an calendaristic (dar cu 
precădere din perioada de primăvară, care se 
suprapune peste perioada de reproducere a 
păsărilor) deranjează şi limitează în mare 
măsură îndeplinirea funcţiei de reproducere a 
speciilor cuibăritoare (sau potenţial 
cuibăritoare) semnalate. 

- din numărul total de 31 de specii 
indicate prin formularul standard (reţeaua 
Natura 2000), în aria de protecţie specială 
avifaunistică ROSPA 0077 Măxineni au fost 
semnalate doar 24 de specii. 7 specii nu au 
fost confirmate ca urmare a unor cerinţe 
ecologice stricte ale acestora. 
 
 
Rezumat: 
 

OBSERVAŢII ORNITOLOGICE 
ÎN ARIA DE PROTECŢIE SPECIALĂ 

RO SPA0077 MĂXINENI 
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Lucrarea prezintă observaţiile ornitologice 
efectuate în aria de protecţie specială 
avifaunistică ROSPA 0077 Măxineni în 
perioada iunie 2008 - noiembrie 2009. Au 
fost semnalate un număr de 84 de specii de 
păsări, aparţinând la 34 de familii şi 11 
ordine. Dintre acestea 54 de specii sunt 
acvatice şi 30 terestre; 58 sunt migratoare şi 
26 sedentare; 26 de specii cuibăresc sigur în 
areal, iar 7 specii sunt potenţial cuibăritoare. 
Prezenţa şi abundenţa speciilor de păsări este 
influenţată de activităţile piscicole ce se 
desfăşoară în cele două ferme care se găsesc 
pe teritoriul ariei protejate. 
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Tabelul nr. 1 Lista speciilor de păsări semnalate în zona ROSPA 0077 Măxineni potrivit Formularului Standard Natura 2000 
 

Nr. 
crt. Denumire ştiinţifică Denumire populară 

 
Familia 

 
Ordinul 

 
TipF 

 
TipE TipZ 

 
TipR 

 
Abd. 

1.  Phalacrocorax pygmaeus  Cormoran mic Phalacrocoracidae Pelecaniformes MP Acv M N SR 
2.  Pelecanus onocrotalus  Pelican comun Pelecanidae Pelecaniformes OVDH Acv MO N SC 
3.  Pelecanus crispus  Pelican creţ Pelecanidae Pelecaniformes OVDH Acv MO N SR 
4.  Botaurus stellaris*  Buhai de baltă Ardeidae Ciconiiformes OVP Acv MO C SFR 
5.  Ixobrychus minutus  Stârc pitic Ardeidae Ciconiiformes OV Acv E C SC 
6.  Nycticorax nycticorax  Stârc de noapte Ardeidae Ciconiiformes OV Acv M N SC 
7.  Ardeola ralloides  Stârc galben Ardeidae Ciconiiformes OV Acv M N SC 
8.  Egretta garzetta  Egreta mică Ardeidae Ciconiiformes OV Acv M N SC 
9.  Egretta alba  Egretă mare Ardeidae Ciconiiformes OV Acv CH N SR 
10.  Ardea purpurea*  Stârc roşu Ardeidae Ciconiiformes OVP Acv M C SFR 
11.  Ciconia nigra  Barză neagră Ciconiidae Ciconiiformes OVP Acv E N SR 
12.  Ciconia ciconia  Barză albă Ciconiidae Ciconiiformes OV  Acv E N SC 
13.  Plegadis falcinellus  Ţigănuş Threskiornithidae Ciconiiformes OV Acv M N SC 
14.  Platalea leucorodia  Lopătar Threskiornithidae Ciconiiformes OV Acv E N SR 
15.  Cygnus cygnus  Lebădă de iarnă Anatidae Anseriformes OIP Acv S N SFR 
16.  Anser erytropus* Gârliţă mică Anatidae Anseriformes OIP Acv A N SFR 
17.  Branta ruficollis  Gâscă cu gât roşu Anatidae Anseriformes OIP Acv A N SR 
18.  Aythya nyroca  Raţă roşie Anatidae Anseriformes OV Acv E N SR 
19.  Mergus albellus*  Ferestraş mic Anatidae Anseriformes OIP Acv S N SFR 
20.  Haliaeetus albicilla  Codalb Accipitridae Falconiformes MP Acv TP N SFR 
21.  Circus aeruginosus  Erete de stuf Accipitridae Falconiformes OV Acv MO C SC 
22.  Accipiter brevipes* Uliu cu picioare scurte Accipitridae Falconiformes P Ter E N SFR 
23.  Pandion haliaetus*  Uligan pescar Pandionidae Falconiformes P Acv TP N SFR 
24.  Porzana parva Cârstel cenuşiu Rallidae Gruiformes OV Acv E C SR 
25.  Crex crex*  Cristel de câmp Rallidae Gruiformes OVP Ter E N SC 
26.  Himantopus himantopus  Piciorong Recurvirostridae Charadriiformes OVP Acv MO C SC 
27.  Recurvirostra avosetta  Ciocîntors Recurvirostridae Charadriiformes OVP Acv MO N SC 
28.  Philomachus pugnax  Bătăuş Scolopacidae Charadriiformes P Acv S N SR 
29.  Tringa glareola Fluierar de mlaştină Scolopacidae Charadriiformes P Acv MO N SR 
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30.  Sterna hirundo  Chiră de baltă Sternidae Charadriiformes OV Acv E N SC 
31.  Chlidonias hybridus  Chirighiţă cu obraji albi Sternidae Charadriiformes OV Acv M N SC 

Legendă: TipF – tip fenologic (S-sedentare; MP-parţial migratoare; OV-oaspeţi de vară; OVP-oaspeţi de vară în pasaj; OVDH-oaspeţi de vară în 
deplasare de hrănire; OIP-oaspeţi de iarnă şi/sau în pasaj; P-pasaj; POIOV-specii în pasaj şi/sau oaspeţi de iarnă şi/sau oaspeţi de vară (P-OI-OV); TipE 
– tip ecologic (Acv-acvatic; Ter-terestru); TipZ – tip zoogeografic (A-arctic; S-siberian; TP-transpalearctic; MO-mongol; M-mediteranean; E-european; 
CH-chinez); TipR –tip reproductiv (C-cuibăritor; N-necuibăritor; PC-potenţial cuibăritor); Abd. – abundenţa (SN-specii numeroase; SC-specii comune; 
SR-specii rare; SFR-specii foarte rare); * speciile care nu au fost observate în perioada de studiu iunie 2008 – noiembrie 2009. 
 
 
Tabelul nr. 2 Lista speciilor de păsări semnalate în zona ROSPA 0077 Măxineni potrivit Formularului Standard Natura 2000 
 

Nr. 
crt. Denumire ştiinţifică Denumire populară 

 
Familia 

 
Ordinul 

 
TipF 

 
TipE TipZ 

 
TipR 

 
Abd. 

1.  Tachybaptus ruficollis  Corcodel mic Pidicipedidae Podicipediformes OV Acv E C SR 
2.  Podiceps cristatus  Corcodel mare Pidicipedidae Podicipediformes OV Acv TP C SR 
3.  Phalacrocorax carbo  Cormoran mare Phalacrocoracidae Pelecaniformes MP Acv TP N SN 
4.  Phalacrocorax pygmaeus  Cormoran mic Phalacrocoracidae Pelecaniformes MP Acv M N SR 
5.  Pelecanus onocrotalus  Pelican comun Pelecanidae Pelecaniformes OVDH Acv MO N SC 
6.  Pelecanus crispus  Pelican creţ Pelecanidae Pelecaniformes OVDH Acv MO N SR 
7.  Ixobrychus minutus  Stârc pitic Ardeidae Ciconiiformes OV Acv E C SR 
8.  Nycticorax nycticorax  Stârc de noapte Ardeidae Ciconiiformes OV Acv M N SR 
9.  Ardeola ralloides  Stârc galben Ardeidae Ciconiiformes OV Acv M PC SR 
10.  Egretta garzetta  Egreta mică Ardeidae Ciconiiformes OV Acv M N SC 
11.  Egretta alba  Egretă mare Ardeidae Ciconiiformes OV Acv CH N SFR 
12.  Ardea cinerea  Stârc cenuşiu Ardeidae Ciconiiformes OV Acv TP N SFR 
13.  Ciconia nigra  Barză neagră Ciconiidae Ciconiiformes OVP Acv E N SR 
14.  Ciconia ciconia  Barză albă Ciconiidae Ciconiiformes OV  Acv E C SC 
15.  Plegadis falcinellus  Ţigănuş Threskiornithidae Ciconiiformes OV Acv M N SC 
16.  Platalea leucorodia  Lopătar Threskiornithidae Ciconiiformes OV Acv E N SR 
17.  Cygnus olor  Lebădă de vară Anatidae Anseriformes MP Acv E N SC 
18.  Cygnus cygnus  Lebădă de iarnă Anatidae Anseriformes OIP Acv S N SFR 
19.  Anser albifrons  Gârliţă mare Anatidae Anseriformes OIP Acv A N SN 
20.  Anser anser  Gâscă de vară Anatidae Anseriformes MP Acv MO N SC 
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21.  Branta ruficollis  Gâscă cu gât roşu Anatidae Anseriformes OIP Acv A N SR 
22.  Tadorna tadorna Călifar alb Anatidae Anseriformes OVP Acv MO N SC 
23.  Anas penelope Raţă fluierătoare Anatidae Anseriformes OIP Acv S N SFR 
24.  Anas strepera  Raţă pestriţă Anatidae Anseriformes OV Acv TP C SR 
25.  Anas crecca  Raţă mică Anatidae Anseriformes POIOV Acv TP N SR 
26.  Anas platyrhynchos  Raţă mare Anatidae Anseriformes MP Acv TP C SC 
27.  Anas acuta  Raţă suliţar Anatidae Anseriformes OIP Acv S N SFR 
28.  Anas querquedula  Raţă cârâitoare Anatidae Anseriformes OV Acv TP N SFR 
29.  Aythya ferina  Raţă cu cap castaniu Anatidae Anseriformes MP Acv E C SC 
30.  Aythya nyroca  Raţă roşie Anatidae Anseriformes OV Acv E N SR 
31.  Haliaeetus albicilla  Codalb Accipitridae Falconiformes MP Acv TP N SFR 
32.  Circus aeruginosus  Erete de stuf Accipitridae Falconiformes OV Acv MO PC SR 
33.  Falco tinnunculus  Vânturel roşu Falconidae Falconiformes MP Ter TP N SFR 
34.  Rallus aquaticus  Cârstel de baltă Rallidae Gruiformes MP Acv E C SFR 
35.  Porzana parva Cârstel cenuşiu Rallidae Gruiformes OV Acv E C SR 
36.  Gallinula chloropus  Găinuşă de baltă Rallidae Gruiformes OV Acv E C SR 
37.  Fulica atra  Lişiţă Rallidae Gruiformes MP Acv TP C SC 
38.  Himantopus himantopus  Piciorong Recurvirostridae Charadriiformes OVP Acv MO N SC 
39.  Recurvirostra avosetta  Ciocîntors Recurvirostridae Charadriiformes OVP Acv MO N SC 
40.  Charadrius dubius  Prundăraş gulerat mic Charadriidae Charadriiformes OVP Acv MO N SC 
41.  Vanellus vanellus  Nagâţ Charadriidae Charadriiformes OV Acv MO N SFR 
42.  Philomachus pugnax  Bătăuş Scolopacidae Charadriiformes P Acv S N SC 
43.  Limosa limosa  Sitar de mal Scolopacidae Charadriiformes OVP Acv MO N SR 
44.  Numenius arquata  Culic mare Scolopacidae Charadriiformes OVP Acv E N SFR 
45.  Tringa erythropus  Fluierar negru Scolopacidae Charadriiformes P Acv S N SR 
46.  Tringa totanus  Fluierar cu picioare roşii Scolopacidae Charadriiformes OVP Acv MO N SR 
47.  Tringa glareola Fluierar de mlaştină Scolopacidae Charadriiformes P Acv MO N SFR 
48.  Larus ridibundus  Pescăruş râzător Laridae Charadriiformes MP Acv TP N SC 
49.  Larus cachinnans  Pescăruş argintiu Laridae Charadriiformes MP Acv TP N SC 
50.  Sterna hirundo  Chiră de baltă Sternidae Charadriiformes OV Acv E N SFR 
51.  Chlidonias hybridus  Chirighiţă cu obraji albi Sternidae Charadriiformes OV Acv M N SC 
52.  Streptopelia decaocto  Guguştiuc Columbidae Columbiformes S Ter M PC SFR 
53.  Cuculus canorus  Cuc Cuculidae Cuculiformes OV Ter TP C SFR 
54.  Merops apiaster  Prigorie Meropidae Coraciiformes OV Ter M N SN 
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55.  Coracias garrulus  Dumbrăveancă Coraciidae Coraciiformes OV Ter E N SFR 
56.  Upupa epops  Pupăză Upupidae Coraciiformes OV Ter E N SFR 
57.  Hirundo rustica  Rândunică Hirundinidae Passeriformes OV Ter TP C SC 
58.  Motacilla flava Codobatură galbenă Motacillidae Passeriformes OV Ter TP PC SFR 
59.  Motacilla alba  Codobatură albă Motacillidae Passeriformes OV Ter E PC SFR 
60.  Bombycilla garrulus Mătăsar Bombycillidae Passeriformes OIP Ter S N SFR 
61.  Troglodytes troglodytes Ochiul boului Troglodytidae Passeriformes OV Ter E PC SFR 
62.  Luscinia megarhynchos  Privighetoare roşcată Turdidae Passeriformes OV Ter E C SFR 
63.  Phoenicurus phoenicurus Codroş de pădure Turdidae Passeriformes OV Ter E C SFR 
64.  Turdus pilaris Cocoşar Turdidae Passeriformes MP Ter S N SC 
65.  Acrocephalus schoenobaenus Lăcar mic Sylviidae Passeriformes OV Acv E C SFR 
66.  Acrocephalus arundinaceus  Lăcar mare Sylviidae Passeriformes OV Acv E C SFR 
67.  Sylvia curruca Silvie mică Sylviidae Passeriformes OV Ter E C SFR 
68.  Sylvia communis Silvie de câmp Sylviidae Passeriformes OV Ter E C SFR 
69.  Sylvia atricapilla  Silvie cu cap negru Sylviidae Passeriformes OV Ter E C SFR 
70.  Phylloscopus sibilatrix Pitulice sfârâitoare Sylviidae Passeriformes OVP Ter E N SFR 
71.  Muscicapa striata  Muscar sur Muscicapidae Passeriformes OV Ter E N SFR 
72.  Parus caeruleus  Piţigoi albastru Paridae Passeriformes S Ter E C SR 
73.  Parus major  Piţigoi mare Paridae Passeriformes S Ter E C SR 
74.  Lanius collurio Sfrâncioc roşiatic Laniidae Passeriformes OV Ter E N SC 
75.  Pica pica  Coţofană Corvidae Passeriformes S Ter E N SFR 
76.  Corvus frugilegus  Cioară de semănătură Corvidae Passeriformes S Ter E N SC 
77.  Corvus corone cornix Cioară grivă Corvidae Passeriformes S Ter E N SFR 
78.  Sturnus vulgaris  Graur Sturnidae Passeriformes MP Ter E C SC 
79.  Passer domesticus  Vrabie de casă Passeridae Passeriformes S Ter TP C SC 
80.  Passer montanus  Vrabie de câmp Passeridae Passeriformes S Ter TP C SC 
81.  Fringilla coelebs  Cinteză Fringillidae Passeriformes MP Ter E N SR 
82.  Carduelis chloris  Florinte Fringillidae Passeriformes S Ter E N SR 
83.  Carduelis carduelis  Sticlete Fringillidae Passeriformes S Ter E PC SFR 
84.  Emberiza schoeniclus  Presură de stuf Emberizidae Passeriformes MP Acv TP C SC 

Legendă: TipF – tip fenologic (S-sedentare; MP-parţial migratoare; OV-oaspeţi de vară; OVP-oaspeţi de vară în pasaj; OVDH-oaspeţi de vară în 
deplasare de hrănire; OIP-oaspeţi de iarnă şi/sau în pasaj; P-pasaj; POIOV-specii în pasaj şi/sau oaspeţi de iarnă şi/sau oaspeţi de vară (P-OI-OV); TipE 
– tip ecologic (Acv-acvatic; Ter-terestru); TipZ – tip zoogeografic (A-arctic; S-siberian; TP-transpalearctic; MO-mongol; M-mediteranean; E-european; 
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CH-chinez); TipR –tip reproductiv (C-cuibăritor; N-necuibăritor; PC-potenţial cuibăritor); Abd. – abundenţa (SN-specii numeroase; SC-specii comune; 
SR-specii rare; SFR-specii foarte rare). 
 
 
Tabelul nr. 3 Efectivele speciilor de păsări în zona Măxineni – ROSPA 0077: a. în perioada iunie - decembrie 2008; b. ianuarie - noiembrie 2009 
 
a. 

Nr. 
Crt 

Nume 
ştiinţific 

2008 
VI VII VIII IX X XI XII 

7 21 5 19 9 23 6 20 4 18 8 22 13  
1.  TacRuf  3 2 5 5 4 5 2        
2.  PodCris  5 3 9 7 7 5 6        
3.  PhaCar   16 5 9 23 44  12 3      
4.  PhaPyg     4   3        
5.  PelOno  20 200 410 134 38         
6.  PelCri      12         
7.  IxoMin  1 3 2 2 4 3        
8.  NycNyc    2 5 3 2        
9.  ArdRal    3 5 5          
10.  EgrGar 3 6 8 4 15 28 20 11 3      
11.  EgrAlb       2  1      
12.  ArdCin   2  1 1  3        
13.  CicNig        8        
14.  CicCic 1 3 1 7 26 145         
15.  PleFal  7 4 10 6 22         
16.  PlaLeu    4   12         
17.  CygOlo  2  1  1   5 7 12 68 30  
18.  CygCyg            3   
19.  AnsAlb           133 95 110  
20.  AnsAns                
21.  BraRuf            7   
22.  TadTad          3 11 5   
23.  AnaPen             2  
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24.  AnaStr  2 7 6 7 4 2         
25.  AnaCre            5   
26.  AnaPla  8 12 11 13 9 17 23 18 50 29 17 31 10  
27.  AnaAcu              2  
28.  AnaQue               
29.  AytFer  2 5 6 5 4  5 8 4 11 8 10 3  
30.  AytNyr      2 5        
31.  HalAlb             1   
32.  CirAer   2 1 2  2         
33.  FalTin     1   2        
34.  RalAqu  1 3 2  2    1     
35.  PorPar 2 1 2 4 3  3        
36.  GalChl 4 9 8 10 7 9 5        
37.  FulAtr 13 18 15 21 20 28 33 42 45 56 38 131 12  
38.  HimHim       3 8 10 8      
39.  RecAvo        12 7       
40.  ChaDub         21 16      
41.  VanVan  1     3 5        
42.  PhiPug        3 13      
43.  LimLim      6 11 9       
44.  NumArq               
45.  TriEry        7 10      
46.  TriTot               
47.  TriGla        2 3      
48.  LarRid         5  17 22 41  
49.  LarCac            14   
50.  SteHir  3             
51.  ChlHyb 5 7 13 15 11 19         
52.  StrDec    1    1   2    
53.  CucCan  1 2 2  1         
54.  MerApi      120         
55.  CorGar               
56.  UpuEpo  2  1   1        
57.  HirRus 11 14 9 12 22 31 18        
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58.  MotFla  3 1  5 4 7        
59.  MotAlb 2  2 3 1          
60.  BomGar            2 3  
61.  TroTro  1   3          
62.  LusMeg  3 2 2 5           
63.  PhoPho  1 3 2  2         
64.  TurPil           30    
65.  AcrSch 2 2 4 3 2 4 1        
66.  AcrAru 1 2 1 3 2 2 2        
67.  SylCur  3 3 5 2 1 5        
68.  SylCom 4 2 4 2 1 3 3        
69.  SylAtr   3 2 3 1  2        
70.  PhySib    1           
71.  MusStr  1   2          
72.  ParCae  3 2 5 4 5 2 2 4 5 1 2 3 5  
73.  ParMaj  5 4 5 7 9 8 5 6 8 3 6 9 11  
74.  LanCol   4  12 28         
75.  PicPic 2  1 2  4  3 2 5 4  2  
76.  CorFru  5  7   3  10 9 21 18 78 35  
77.  CorCor 1   2      3 1  4  
78.  StuVul  8 10 7 13 17 34 19 22 11 5     
79.  PasDom 36 23 38 32 40 24 53 31 41 66 74 80 57  
80.  PasMon  13 27  14     9  17 25  
81.  FriCoe         2  8 13 7  
82.  CarChl 2        3 1 7  12  
83.  CarCar   1        2  2   
84.  EmbSch  5 8 3  5  15  7 10 14 23 18  
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b. 
Nr. 
Crt 

Nume 
ştiinţific 

2009 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

17  14  14 28 11 25 9 23 13 27 11 25 8 22 12 26 10 24 14 28 
1.  TacRuf           1  2 4 4 3 4 4      
2.  PodCris         2 3 2             
3.  PhaCar         8 20 4  11 6 31 13 41 15 5 23  3  
4.  PhaPyg         7 4   5     9      
5.  PelOno          23  116 260 141 27 19       
6.  PelCri                       
7.  IxoMin          2 3 2 1 5  3       
8.  NycNyc          1 3 2  4 2        
9.  ArdRal           2  4 5 2 7 2       
10.  EgrGar        4 3 9 7 4 7 14 28 33 17 6     
11.  EgrAlb            1  1   3      
12.  ArdCin         2 1  1  2  1   3     
13.  CicNig        2 3        11       
14.  CicCic        12 2 2 4 3 8 11 51 32 7      
15.  PleFal           3  13 5 31 9 6      
16.  PlaLeu             2   5        
17.  CygOlo     15   1 2   1     3 2 21  41 45 
18.  CygCyg                       
19.  AnsAlb   51                  57 9 
20.  AnsAns      20                  
21.  BraRuf   13                    
22.  TadTad     4                7  
23.  AnaPen                       
24.  AnaStr           1  2           
25.  AnaCre 6                     5 
26.  AnaPla  9  5  9 12 6 3 5 11 16 18 15 22 14 11 45 37 76 63 21 38 
27.  AnaAcu                        
28.  AnaQue          2 3            
29.  AytFer       4  2 3 2 7 5     6 8   5  
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30.  AytNyr          1 2 2 3 2  4       
31.  HalAlb                        
32.  CirAer           1   2 1  1 1      
33.  FalTin             1           
34.  RalAqu        2 1  1     2       
35.  PorPar          1  1 3 5 7 6 4      
36.  GalChl          2 5 4 9 11 7 8 7 3     
37.  FulAtr 7  120  17 11 7 9 5 12 23 25 38 44 52 61 43 58 89 70 67 81 
38.  HimHim        4 17 11        9 12 5    
39.  RecAvo         3         14 10     
40.  ChaDub         5 23       12 8 29     
41.  VanVan      2  1 1      2  1       
42.  PhiPug       7 10           21    
43.  LimLim       22          7 18     
44.  NumArq       3          5 2     
45.  TriEry       3          14 9 21    
46.  TriTot       6 13               
47.  TriGla                       
48.  LarRid 15  8  19             32 12 3 7 11 
49.  LarCac   7                12    
50.  SteHir         5 2             
51.  ChlHyb           8 10 7 16 18 12       
52.  StrDec     1   1  2  2   1     1  2 
53.  CucCan          1  2 2 1 2        
54.  MerApi               68        
55.  CorGar             1          
56.  UpuEpo         1   1    2       
57.  HirRus         7 13 11 15 19 24 21 42 16      
58.  MotFla          1  4 2 5 2        
59.  MotAlb            3 3 1         
60.  BomGar                       
61.  TroTro           2 1  3  2       
62.  LusMeg          3 1 3 2 4  2        
63.  PhoPho         2 2 1 2 5 3 3        
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64.  TurPil   13                    
65.  AcrSch          1 1 4 3 4 2        
66.  AcrAru         2 2 4 2 3 1 1 2       
67.  SylCur          3 2 3 1 5 3 3 2      
68.  SylCom         2 1 3 4 4 6 4 3 6      
69.  SylAtr          1  1 3 2 2 1 3       
70.  PhySib             1  2        
71.  MusStr           1    2        
72.  ParCae  2  3  5 2 1 5 4 6 3 4 6 2 2 3 5 4 8 5 2 7 
73.  ParMaj  5  7  4 8 12 7 9 5 6 8 3 7 5 8 12 10 7 14 9 5 
74.  LanCol            19 18 21         
75.  PicPic 2  5  6 4  2 3  3 1 2 3  4 3 2 6 5 8 3 
76.  CorFru  3  44  51 13 8  5 2   4 3  2 12 19 32 9 26 48 
77.  CorCor   3     4 3  3   1  3  3 4  1 2 
78.  StuVul        2 5 1 7 10 14 3 9 20 8 14 31 25    
79.  PasDom 100  68  73 42 37 45 30 38 28 21 42 50 59 62 55 49 78 63 98 75 
80.  PasMon   25  44 37   16      18  8 15  20 32  
81.  FriCoe   8   4             4  2 9 
82.  CarChl 3    7  2             4   
83.  CarCar    1     2    3  2    1   4 2 
84.  EmbSch  4  12  23 8 10  8 5  7  11 18  8 4 17 9 17 29 

 
 
Tabelul nr. 4 Statutul de conservare la nivel european al speciilor de păsări observate în ROSPA 0077 Măxineni în perioada iunie 2008 – noiembrie 
2009 
 

Nr. 
Crt. 

Cod 
EURING 

Nume ştiinţific Statutul European 
de Conservare  

(SPEC) 

Tendinţa populaţiei Directiva 
Păsări 

Convenţia  
de la Berna 

Convenţia  
de la Bonn 

1.  00070 Tachybaptus ruficollis  - (1994: -) S (1994: S)    
2.  00090 Podiceps cristatus  - (1994: -) S (1994: S)   A III 
3.  00720 Phalacrocorax carbo  - (1994: -) S (1994: S)  A III  
4.  00820 Phalacrocorax pygmaeus  Cat. 1 (1994: 2) S (1994: V) A I A II A II 
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5.  00880 Pelecanus onocrotalus  Cat. 3 (1994: 3) R (1994: R) A I A II A I/II 
6.  00890 Pelecanus crispus  Cat. 1 (1994: 1) R (1994: V) A I A II A I/II 
7.  00980 Ixobrychus minutus  Cat. 3 (1994: 3) Redus (1994: V) A I A II A II 
8.  01040 Nycticorax nycticorax  Cat. 3 (1994: 3) Redus (1994: D) A I A II  
9.  01080 Ardeola ralloides  Cat. 3 (1994: 3) D (1994: V) A I A II  
10.  01190 Egretta garzetta  - (1994: -) S (1994: S) A I A II  
11.  01210 Egretta alba  - (1994: -) S (1994: S) A I A II  
12.  01220 Ardea cinerea  - (1994: -) S (1994: S)  A III  
13.  01310 Ciconia nigra  Cat. 2 (1994: 3) R (1994: R) A I A II A II 
14.  01340 Ciconia ciconia  Cat. 2 (1994: 2) Redus (1994: V) A I A II A II 
15.  01360 Plegadis falcinellus  Cat. 3 (1994: 3) D (1994: D) A I A II A II 
16.  01440 Platalea leucorodia  Cat. 2 (1994: 2) R (1994: E) A I A II A II 
17.  01520 Cygnus olor  -E (1994: -) S (1994: S) A II-2 A III A II 
18.  01540 Cygnus cygnus  -E (1994: 4W) S (1994: S) A I A II A II 
19.  01590 Anser albifrons  - (1994: -) S (1994: S) A II-2 A III A II 
20.  01610 Anser anser  - (1994: -) S (1994: S) A II-1/III-2 A III A II 
21.  01690 Branta ruficollis  Cat. 1W (1994: 1W) V (1994:  Localizat W) A I A II A I/II 
22.  01730 Tadorna tadorna - (1994: -) S (1994: S)  A II A II 
23.  01790 Anas penelope -E (1994: -) S (1994: -) A II-1/III-2 A III A II 
24.  01820 Anas strepera  Cat. 3 (1994: 3) Redus (1994: V) A II-1 A III A II 
25.  01840 Anas crecca  - (1994: -) S (1994: S) A II-1/III-2 A III A II 
26.  01860 Anas platyrhynchos  - (1994: -) S (1994: S) A II-1/III-1 A III A II 
27.  01890 Anas acuta  Cat. 3 (1994: 3) D (1994: V) A II-1/III-2 A III A II 
28.  01910 Anas querquedula  Cat. 3 (1994: 3) D (1994: V) A II-1 A III A II 
29.  01980 Aythya ferina  Cat. 2 (1994: 4) D (1994: S) A II-1/III-2 A III A II 
30.  02020 Aythya nyroca  Cat. 1 (1994: 1) V (1994:  V) A I A III A I/II 
31.  02430 Haliaeetus albicilla  Cat. 1 (1994: 3) R (1994: R) A I A II A I/II 
32.  02600 Circus aeruginosus  - (1994: -) S (1994: S) A I A II A II 
33.  03040 Falco tinnunculus  Cat. 3 (1994: 3) D (1994: D)  A II A II 
34.  04070 Rallus aquaticus  - (1994: -) S (1994: S) A II-2 A III  
35.  04100 Porzana parva - (1994: 4) S (1994: S) A I A II A II 
36.  04240 Gallinula chloropus  - (1994: -) S (1994: S) A II-2 A III  
37.  04290 Fulica atra  - (1994: -) S (1994: S) A II-1/III-2 A III  
38.  04550 Himantopus himantopus  - (1994: -) S (1994: S) A I A II A II 
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39.  04560 Recurvirostra avosetta  - (1994: 4/3W) S (1994: Localizat W) A I A II A II 
40.  04690 Charadrius dubius  - (1994: -) S (1994: S)  A II A II 
41.  04930 Vanellus vanellus  Cat. 2 (1994: -) V (1994: S) A II-2 A III A II 
42.  05170 Philomachus pugnax  Cat. 2 (1994: 4) D (1994: S) A I/ II-2 A III A II 
43.  05320 Limosa limosa  Cat. 2 (1994: 2) V (1994: V) A II-2 A III A II 
44.  05410 Numenius arquata  Cat. 2 (1994: 3W) D (1994: DW) A II-2 A III A II 
45.  05450 Tringa erythropus  Cat. 3 (1994: -) D (1994: S) A II-2 A III A II 
46.  05460 Tringa totanus  Cat. 2 (1994: 2) D (1994: D) A II-2 A III A II 
47.  05530 Tringa glareola Cat. 3 (1994: 3) Redus (1994: D) A I A II  
48.  05820 Larus ridibundus  -E (1994: -) S (1994: S) A II-2 A III  
49.  05927 Larus cachinnans  -E (1994: -) S (1994: S) A II-2 A III  
50.  06150 Sterna hirundo  - (1994: -) S (1994: S) A I A II A II 
51.  06260 Chlidonias hybridus  Cat. 3 (1994: 3) Redus (1994: D) A I A II  
52.  06840 Streptopelia decaocto  - (1994: -) S (1994: S) A II-2 A III  
53.  07240 Cuculus canorus  - (1994: -) S (1994: S)  A III  
54.  08400 Merops apiaster  Cat. 3 (1994: 3) Redus (1994: D)  A II A II 
55.  08410 Coracias garrulus  Cat. 2 (1994: 2) V (1994: D) A I A II A II 
56.  08460 Upupa epops  Cat. 3 (1994: -) D (1994: S)  A II  
57.  09920 Hirundo rustica  Cat. 3 (1994: 3) Redus (1994: D)  A II  
58.  10170 Motacilla flava - (1994: -) S (1994: S)  A II  
59.  10200 Motacilla alba  - (1994: -) S (1994: S)  A II  
60.  10480 Bombycilla garrulus - (1994: -) S (1994: S)  A II  
61.  10660 Troglodytes troglodytes - (1994: -) S (1994: S)  A II  
62.  11040 Luscinia megarhynchos  -E (1994: 4) S (1994: S)  A II A II 
63.  11220 Phoenicurus phoenicurus Cat. 2 (1994: 2) Redus (1994: V)  A II A II 
64.  11980 Turdus pilaris -E (1994: 4W) S (1994: S) A II-2 A III A II 
65.  12430 Acrocephalus schoenobaenus -E (1994: 4) S (1994: S)  A II A II 
66.  12530 Acrocephalus arundinaceus  - (1994: -) S (1994: S)  A II A II 
67.  12740 Sylvia curruca - (1994: -) S (1994: S)  A II A II 
68.  12750 Sylvia communis -E (1994: 4) S (1994: S)  A II A II 
69.  12770 Sylvia atricapilla  -E (1994: 4) S (1994: S)  A II A II 
70.  13080 Phylloscopus sibilatrix Cat. 2 (1994: 4) D (1994: S)  A II A II 
71.  13350 Muscicapa striata  Cat. 3 (1994: 3) Redus (1994: D)  A II A II 
72.  14620 Parus caeruleus  -E (1994: 4) S (1994: S)  A II  
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73.  14640 Parus major  - (1994: -) S (1994: S)  A II  
74.  15150 Lanius collurio Cat. 3 (1994: 3) Redus (1994: D) A I A II  
75.  15490 Pica pica  - (1994: -) S (1994: S) A II-2 A III  
76.  15630 Corvus frugilegus  - (1994: -) S (1994: S) A II-2 A III  
77.  15673 Corvus corone cornix - (1994: -) S (1994: S)  A III  
78.  15820 Sturnus vulgaris  Cat. 3 (1994: -) D (1994: S) A II-2 A III  
79.  15910 Passer domesticus  Cat. 3 (1994: -) D (1994: S)  A III  
80.  15980 Passer montanus  Cat. 3 (1994: -) D (1994: S)  A III  
81.  16360 Fringilla coelebs  -E (1994: 4) S (1994: S)  A III  
82.  16490 Carduelis chloris  -E (1994: 4) S (1994: S)  A II  
83.  16530 Carduelis carduelis  - (1994: -) S (1994: S)  A II  
84.  18770 Emberiza schoeniclus  - (1994: -) S (1994: S)  A II  

Legendă: pentru statutul de conservare european s-au utilizat termenii folosiţi în Bird in Europe (2004 – ediţia electronică): Cat. 1: specii care necesită o 
atenţie deosebită; Cat. 2: specii concentrate în Europa şi  care au un statut nefavorabil; Cat. 3: specii care nu sunt concentrate în Europa şi  care au un 
statut nefavorabil; Cat. 4: specii concentrate în Europa şi  care au un statut favorabil; -: specii care nu sunt concentrate în Europa şi  care au un statut 
favorabil; -E: specii concentrate în Europa şi  care au un statut favorabil; pentru tendinţa speciilor au fost folosiţi următorii termeni: S:  specie stabilă; R: 
specie rară; V: specie vulnerabilă; E: specie în pericol; D: specie în declin; Redus: specie sub nivelul de declin. 
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Abstract: The study was conducted in the area of Movila Miresii district, in Movila Miresii, Seaca, 
Lutul Alb and Opreanu lakes’ area. The aim of this research was to complete data on the avifauna in 
the said area. There were followed aspects of systematic classification, the phenological, ecological, 
zoogeographical and reproduction structure and the conservation status of the species. Throughout the 
studied area we recorded a number of 121 bird species, out of which 33 are included in Annexe I from 
Birds Directive. Most of the species are summer guests, and the majority of the breeding species are 
terrestrial. Due to the present avifauna the four lakes are included in the protected area ROSPA 0048 
Ianca-Plopu-Sărat. 
 
Keywords: aquatic birds, conservation status, special protection area (SPA), terrestrial birds  
 
 
Introducere:1 
 
Studiul nostru a avut ca scop evaluarea 
avifaunei din zona a patru lacuri de pe 
teritoriul administrativ al comunei Movila 
Miresii, judeţul Brăila (România). Aceste 
lacuri (Movila Miresii, Seaca, Lutul Alb şi 
Opreanu) sunt incluse în aria protejată 
ROSPA 0048 Ianca-Plopu-Sărat (Reţeaua 
Natura 2000). 

În literatura de specialitate există puţine 
date despre avifauna din zona acestor lacuri. 
Singurele relatări directe găsim la Papadopol 
(1974b), care face referiri la lacul Movila 
Miresii (Iazu), semnalând ca păsări 
clocitoare pe Recuvirostra avosetta, foarte 
rar Himantopus himantopus şi Vanellus 
vanellus. Acelaşi autor (Papadopol, 1976) 
realizează o caracterizare generală a 
aspectelor fizico-geografice a principalelor 
zone umede (bălţi, lacuri) din nord-estul 

                                            
Nicolae Onea: Muzeul Brăilei, Secţia de Ştiinţe 
ale Naturii, Şoseaua Parcului nr. 15, cod 810296, 
Brăila. 

Câmpiei Române dintre Siret, Dunăre şi 
Ialomiţa. Lacurile Sărat (Movila Miresii), 
Seaca şi Lutul Alb sunt încadrate în categoria 
lacurilor de crov. Pentru întreg arealul se 
consemnează un număr de 228 specii, 
aparţinând la 51 de familii şi 17 ordine, dar 
fără a se face o departajare pe fiecare lac în 
parte.  

Mult mai numeroase sunt informaţiile 
despre unele zone similare din Câmpia 
Bărăganului.  Papadopol (1971, 1972, 1973) 
prezintă avifauna din zona lacurilor din nord-
estul Câmpiei române (Strachina, Amara, 
Jirlău, Balta Albă, Ciulniţa, Ianca-Plopu), 
între râurile Buzău, Călmăţui şi Ialomiţa. 
Sunt consemnate un număr de 212 specii, 
dintre care menţionăm: Tadorna tadorna, 
Recurvirostra avosetta, Charadrius 
alexandrinus, Platalea leucorodia, Cygnus 
olor, Netta rufina, Pelecanus onocrotalus, 
Pelecanus crispus, Plegadis falcinellus,  
Arenaria interpres, Pluvialis squatarola, 
Pluvialis apricaria, Calidris alba etc. 

Tot Papadopol (1974a) prezintă şi 
situaţia păsărilor semnalate în partea centrală 
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a Câmpiei Bărăganului, în zona lacurilor 
Tătaru, Colţea, Plaşcu, Chioibăşeşti şi 
Roşiori. În majoritatea lacurilor au fost 
semnalate următoarele specii: Recurvirostra 
avosetta, Charadrius alexandrinus, Glareola 
pratincola, Himantopus himantopus, Tringa 
totanus, Vanellus vanellus, Acrocephalus 
arundinaceus.  

În fişa standard care a stat la baza 
declarării ariei protejate ROSPA 0048 Ianca-
Plopu-Sărat sunt menţionate un număr de 19 
specii. Se indică importanţa ariei protejate 
pentru populaţiile cuibăritoare de Aythya 
nyroca, iar în timpul perioadelor de migraţie 
pentru speciile Phalacrocorax pygmaeus, 
Egretta alba, Branta ruficollis, Plegadis 
falcinellus şi Platalea leucorodia. 

Având în vedere că informaţiile despre 
avifauna din zona celor patru lacuri sunt 
minime, principalul obiectiv al studiului a 
fost completarea datelor existente şi 
inventarierea din punct de vedere calitativ a 
speciilor de păsări.  
 
 
Material şi metodă: 
 
Arealul desemnat pentru studiu se află în 
perimetrul administrativ al comunei Movila 
Miresii.  

Comuna Movila Miresii se află 
localizată în partea central-nordică a Câmpiei 
Brăilei şi are pe teritoriul ei administrativ 5 
lacuri: Esna, Opreanu, Seaca, Lutul Alb şi 
Movila Miresii (Sărat sau Iazu). Movila 
Miresii este un lac sărat, celelalte fiind 
amenajări piscicole. 

Studiul nostru cuprinde rezultate 
obţinute în perioada 1999-2010. Observaţiile 
nu au avut o constanţă în timp, fiind 
efectuate deplasări mai mult sezoniere. 

Metoda de lucru utilizată a fost 
observaţia directă. Pentru fiecare lac în parte 
s-a urmărit luciul apei şi malurile cu zonele 
din imediata vecinătate. Timpul afectat 
observaţiilor nu a depăşit două-trei ore. S-a 
consemnat întotdeuna starea în care a fost 
semnalată specia, respectiv în zbor sau pe sol 
(sau un alt suport).  

Studiul calitativ al speciilor a avut în 
vedere următoarele aspecte:  încadrare 
sistematică, fenologică, ecologică, 
zoogeografică, reproductivă şi statutul de 
conservare (Directiva Păsări). 

Încadrarea speciilor din punct de vedere 
sistematic s-a realizat după Mullarney şi 
colab. (2000). Pentru ceilalţi indicatori 
calitativi s-a folosit terminologia şi 
simbolurile utilizate frecvent în literatura de 
specialitate. 

 
 

Rezultate şi discuţii: 
 
În urma observaţiilor efectuate au fost 
semnalate un număr total de 121 de specii de 
păsări, aparţinând la 42 de familii şi 15 
ordine. Pentru fiecare lac în parte rezultatele 
sunt consemnate în Tab. 1 şi Tab. 2 (Anexe). 

Numărul maxim de specii semnalate în 
zona lacurilor Movila Miresii, Seaca, Lutul 
Alb şi Opreanu (121) reflectă parţial 
realitatea, având în vedere modul de 
colectare a datelor. Studiile efectuate de 
Papadopol în zona Câmpiei Bărăganului 
(Papadopol 1971, 1972, 1973, 1974a, 1974b, 
1976), precum şi Papadopol şi Codreanu 
(1996) indică un nivel ridicat al numărului de 
specii semnalate (peste 200). Trebuie făcută 
precizarea că aceste studii s-au axat pe 
cercetarea avifaunei din zona lacurilor 
Amara, Balta Albă, Jirlău, Ciulniţa, Fundata, 
Strachina şi Tătaru, aflate la o distanţă mai 
mare sau mai mică de lacurile studiate de 
noi. Pe acest fundament al relaţionalităţii 
dintre datele găsite în literatura de 
specialitate şi rezultatele obţinute, putem 
estima prezenţa unui număr mai mare de 
specii în arealul cercetat. Cu siguranţă acest 
lucru va putea fi confirmat în viitor prin 
efectuarea de observaţii riguroase în zona 
celor patru lacuri aflate pe teritoriul 
administrativ al comunei Movila Miresii. Se 
remarcă faptul că cel mai mare număr de 
specii raportat la avifauna întregului areal a 
fost semnalat la lacul Opreanu (89%), urmat 
de lacul Lutul Alb (79%) şi Movila Miresii 
(70%), în timp ce la lacul Seaca (45%) s-a 
înregistrat cel mai mic număr de specii. 
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Aceste diferenţe apar atât pe fondul unor 
caracteristici morfo-geografice locale, cât şi 
a modalităţilor de utilizare a potenţialului 
natural şi economic. 
 
 
Tabelul nr. 1 Prezentarea sinoptică a 
rezultatelor potrivit cu indicatorii urmăriţi 
 

Indicator Total 
Lacul 

MM S LA O 
Sistematic 
Specii 121 85 54 96 108 
Familii 42 36 29 37 38 
Ordine 15 13 10 13 13 
Fenologic 
OIP 10 5 1 8 7 
OV 42 28 20 39 39 
MP 23 14 12 15 22 
OVDH 1   1  
OVP 17 12 7 12 16 
POIOV 1 1 1 1 1 
S 21 19 12 14 20 
P 6 6 1 6 3 
Ecologic 
Acv 62 41 26 60 51 
Ter 59 44 28 36 57 
Zoogeografic 
S 12 8 1 9 9 
E 51 32 24 37 46 
TP 28 20 13 24 26 
M 9 7 6 8 9 
MO 17 14 9 14 15 
CH 1 1  1 1 
A 3 3 1 3 2 
Reproductiv 
N 50 35 17 42 39 
C 69 49 37 52 67 
PC 2 1  2 2 
Statut conservare (Directiva Păsări) 
AI 33 15 8 22 19 
AII/A 12 6 4 11 10 
AII/B 25 19 11 19 23 
AIII/A 2 1 2 1 1 
AIII/B 10 7 3 10 8 

Legendă: Lacul: MM-Movila Miresii, S-Seaca, 
LA-Lutul Alb, O-Opreanu; Fenologic: S-
sedentare, MP-parţial migratoare, OV-oaspeţi de 
vară, OVP-oaspeţi de vară în pasaj, OVDH-
oaspeţi de vară în deplasare de hrănire, OIP-
oaspeţi de iarnă şi/sau în pasaj, P-pasaj, POIOV-
specii în pasaj şi/sau oaspeţi de iarnă şi/sau 
oaspeţi de vară); Ecologic: Acv-acvatic, Ter-
terestru; Zoogeografic: S-siberian; E-european; 

TP-transpalearctic; M-mediteranean; MO-
mongol; CH-chinez; A-arctic; Reproductiv: N-
necuibăritor; C-cuibăritor; PC-potenţial 
cuibăritor; Statut conservare: AI-Anexa I, AII/A-
Anexa II Partea A, AII/B-Anexa II Partea B, 
AIII/A-Anexa III Partea A, AIII/B-Anexa III 
Partea B. 

 
 
Din punct de vedere fenologic majoritare 

sunt speciile oaspeţi de vară (35%). Valori 
apropiate găsim pentru speciile parţial 
migratoare (19%), sedentare (17%) şi oaspeţi 
de vară în pasaj (14%). Celelalte grupe 
fenologice sunt mai puţin reprezentative 
(OIP, OVDH, P şi POIOV) la structura 
avifaunei din arealul studiat. Structura 
fenologică, privită prin prisma raporturilor 
procentuale, pentru avifaunele semnalate în 
cele patru lacuri este asemănătoare.  

Numărul de specii acvatice şi terestre au 
o pondere asemănătoare (Acv: 51% ; Ter: 
49%). Acest aparent echilibru se datorează în 
principal prezenţei unei vegetaţii lemnoase 
de tip arbuşti şi/sau tufişuri, care atrage un 
număr mai mare de specii terestre, în special 
dintre Passeriformes. Acest raport se 
păstrează pentru fiecare lac în parte, excepţie 
făcând Lutul Alb unde speciile acvatice sunt 
net superioare numeric comparativ cu cele 
terestre (Acv: 63%, Ter: 37%, la nivelul 
avifaunei locale). În zona lacului Lutul alb 
vegetaţia lemnoasă este slab reprezentată, 
ceea ce influenţează negativ prezenţa 
speciilor terestre. 

Încadrarea zoogeografică aduce în prim 
plan participarea în număr mare a speciilor 
de origine europeană (E:  42%) şi a celor 
transpalearctice (TP:  23%). Acest lucru este 
normal ţinând cont de încadrarea geografică 
a zonei studiate. Celelalte tipuri 
zoogeografice (mongol, siberian, 
mediteranean, arctic şi chinez) au o 
contribuţie mai mică la formarea avifaunei 
locale. La nivelul avifaunei din cele patru 
lacuri nu se evidenţiază modificări ale 
acestor raporturi faţă de statistica generală. 

Peste jumătate din speciile semnalate 
sunt cuibăritoare (C: 57%), la care se adaugă 
şi două specii potenţial cuibăritoare (PC:  
2%). De remarcat că majoritatea speciilor 
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cuibăritoare nu sunt acvatice, ci terestre 
(41%). Acest lucru se poate explica prin 
lipsa habitatelor specifice de cuibărit pentru 
majoritatea speciilor acvatice prezente. 
Speciile necuibăritoare (N: 41%), atât 
acvatice, cât şi terestre, folosesc zona ca loc 
de hrănire şi popas pe perioada staţionării lor 
în areal. Pentru avifaunele locale diferenţe 
mai mari s-au înregistrat la lacul Seaca 
(69%) şi Opreanu (62%), în timp ce la Lutul 
Alb (54%) şi Movila Miresii (58%) valorile 
sunt apropiate de cele consemnate la nivelul 
întregului areal. În zona lacului Movila 
Miresii au fost reconfirmate observaţiile lui 
Papadopol (1974b) cu privire la cuibăritul 
speciilor Recuvirostra avosetta, Himantopus 
himantopus şi Vanellus vanellus. Pentru 
toate aceste trei specii (ca şi pentru Glareola 
pratincola) cuibăritul nu reprezintă o 
constantă în timp, iar numărul de exemplare 
semnalat a fost destul de redus. Prezenţa lor 
(şi în general al limicolelor) în toate zonele 
studiate, ca şi a altor specii, se evidenţiază cu 
precădere în perioadele de migraţie de 
primăvară şi toamnă.  

Existenţa unei vegetaţii palustre 
favorizează cuibăritul speciilor acvatice. 
Astfel, în zona lacurilor Lutul Alb şi 
Opreanu au fost consemnate cele mai multe 
specii acvatice cuibăritoare. La polul opus se 
află lacul Seaca. Un caz aparte îl reprezintă 
lacul Movila Miresii, care fiind sărat 
limitează foarte mult cuibăritul anumitor 
specii (corcodei, raţe, stârci). 

Analiza statutului de conservare a 
avifaunei (Directive 2009) a evidenţiat 
existenţa unui număr de 33 specii incluse în 
Anexa I. Dintre cele 19 specii de păsări 
incluse în formularul standard Natura 2000 
pentru ROSPA 0048 Ianca-Plopu-Sărat, 17 
au fost confirmate, iar două nu au fost 
observate în zonele de studiu (Ardea 
purpurea, Botaurus stellaris). Lipsa acestor 
două specii se datorează în special în 
valenţele lor ecologice restrictive şi care nu 
sunt satisfăcute pe deplin de habitatele 
existente în cele patru lacuri studiate.  

Alături de cele 17 specii de păsări 
incluse în Anexa I, lista a mai fost 
completată cu încă 16 specii: Gavia arctica, 

Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, 
Ciconia nigra, Cygnus cygnus, Milvus 
migrans, Falco vespertinus, Caradrius 
alexandrinus, Pluvialis apricaria, Tringa 
glareola, Sterna hirundo, Chlidonias 
hybridus, Coracias garrulus,  
Melanocorypha calandra, Lanius collurio, 
Lanius minor. Aceste specii au fost observate 
rar, unele chiar la intervale de câţiva ani 
(Gavia arctica, Ciconia nigra, Pluvialis 
apricaria).  

Activităţile economice din interiorul 
fermelor piscicole duc la o prezenţă limitată 
a acestor specii. La Lutul Alb şi Opreanu au 
fost observate cele mai multe specii de păsări 
incluse în Anexa I, fiind urmate de 
semnalările de la Movila Miresii şi Seaca. 

Statutul european de conservare şi 
tendinţa populaţiilor pentru speciile incluse 
în Anexa I (Tab. 3, Anexe) confirmă că 
majoritatea sunt specii rare, în declin sau 
vulnerabile (BirdLife International, 2004). 
Mult mai rare sunt speciile a căror tendinţă 
este stabilă (Recuvirostra avosetta, 
Himantopus himantopus, Vanellus vanellus, 
Pluvialis apricaria).  

 
 
Concluzii: 
 
Studiul a relevat existenţa unei avifaune 
locale valoroase, mai ales prin prezenţa 
speciilor de păsări incluse în Anexa I din 
Directiva Păsări.  

Cele 16 specii care au completat lista 
păsărilor din Anexa I, alături de cele 17 
existente în formularul standard, indică 
importanţa zonei din punct de vedere 
avifaunistic.  

Interpretarea calitativă şi cantitativă a 
rezultatelor obţinute confirmă că includerea 
celor patru lacuri (Movila Miresii, Seaca, 
Lutul Alb şi Opreanu) în Reţeaua Natura 
2000 ROSPA 0048 Ianca-Plopu-Sărat are un 
fundament ştiinţific.  

Se impune continuarea cercetării în zona 
studiată atât pentru completarea datelor 
avifaunistice, cât şi pentru protecţia şi 
conservarea biodiversităţii prin asigurarea 
unui management adecvat. 
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Rezumat: 
 

CONTRIBUŢII ADUSE LA 
CUNOAŞTEREA AVIFAUNEI DIN  

ZONA COMUNEI MOVILA MIRESII  
(JUDEŢUL BRĂILA) 

 
Studiul a fost efectuat pe teritoriul comunei 
Movila Miresii, în zona lacurilor Movila 
Miresii, Seaca, Lutul Alb şi Opreanu. 
Cercetările au avut ca scop completarea 
datelor privind avifauna zonei. Au fost 
urmărite aspecte privind încadrarea 
sistematică, structura fenologică, ecologică, 
zoogeografică, reproductivă şi statutul de 
conservare al speciilor. Pe întreg arealul 
studiat s-a semnalat un număr de 121 de 
specii de păsări, dintre care 33 sunt incluse în 
Anexa I din Directiva Păsări. Cele mai multe 
specii sunt oaspeţi de vară, iar majoritatea 
speciilor cuibăritoare sunt terestre. Datorită 
avifaunei prezente lacurile sunt incluse în 
aria protejată ROSPA 0048 Ianca-Plopu-
Sărat. 
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Tabelul nr. 2 Lista speciilor de păsări semnalate în zona lacurilor din comuna Movila Miresii în perioada 1999-2010 
 

Nr. 
crt. Denumire ştiinţifică Denumire populară 

 
Familia 

 
Ordinul 

 
TipF 

 
TipE TipZ 

 
TipR 

Lacul 
1 2 3 4 

1.  Gavia arctica  Cufundar polar Gaviidae Gaviiformes OIP Acv S N   x  
2.  Tachybaptus ruficollis  Corcodel mic Pidicipedidae Podicipediformes OV Acv E C   x x 
3.  Podiceps cristatus  Corcodel mare Pidicipedidae Podicipediformes OV Acv TP C   x x 
4.  Podiceps nigricollis           

 
Corcodel cu gât 
negru 

 
Pidicipedidae 

 
Podicipediformes 

 
MP 

 
Acv TP 

 
N 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

5.  Phalacrocorax carbo  Cormoran mare Phalacrocoracidae Pelecaniformes OV Acv TP N x x x x 
6.  Phalacrocorax 

pygmaeus  
Cormoran mic 
 

 
Phalacrocoracidae 

 
Pelecaniformes 

 
OV 

 
Acv M 

 
N 

 
x 

  
x 

 
x 

7.  Pelecanus 
onocrotalus  

Pelican comun 
 

 
Pelecanidae 

 
Pelecaniformes 

 
OVDH 

 
Acv MO 

 
N 

   
x 

 

8.  Ixobrychus minutus  Stârc pitic Ardeidae Ciconiiformes OV Acv E C  x x x 
9.  Nycticorax nycticorax  Stârc de noapte Ardeidae Ciconiiformes OV Acv M N x x x x 
10.  Ardeola ralloides  Stârc galben Ardeidae Ciconiiformes OV Acv M PC   x x 
11.  Egretta garzetta  Egretă mică Ardeidae Ciconiiformes OV Acv M N x x x x 
12.  Egretta alba  Egretă mare Ardeidae Ciconiiformes OV Acv CH N x  x x 
13.  Ardea cinerea  Stârc cenuşiu Ardeidae Ciconiiformes OV Acv TP N x x x x 
14.  Ciconia nigra  Barză neagră Ciconiidae Ciconiiformes OVP Acv E N    x 
15.  Ciconia ciconia  Barză albă Ciconiidae Ciconiiformes OV  Acv E C x x x x 
16.  Plegadis falcinellus  Ţigănuş Threskiornithidae Ciconiiformes OV Acv M N x x x x 
17.  Platalea leucorodia  Lopătar Threskiornithidae Ciconiiformes OV Acv E N x  x  
18.  Cygnus olor  Lebădă de vară Anatidae Anseriformes MP Acv E N x  x x 
19.  Cygnus cygnus  Lebădă de iarnă Anatidae Anseriformes OIP Acv S N   x  
20.  Anser albifrons  Gârliţă mare Anatidae Anseriformes OIP Acv A N x x x x 
21.  Anser anser  Gâscă de vară Anatidae Anseriformes MP Acv MO N   x x 
22.  Branta ruficollis  Gâscă cu gât roşu Anatidae Anseriformes OIP Acv A N x  x x 
23.  Tadorna tadorna Călifar alb Anatidae Anseriformes OVP Acv MO N x x x x 
24.  Anas penelope Raţă fluierătoare Anatidae Anseriformes OIP Acv S N x  x x 
25.  Anas strepera  Raţă pestriţă Anatidae Anseriformes OV Acv TP C   x x 
26.  Anas crecca  Raţă mică Anatidae Anseriformes POIOV Acv TP N x x x x 
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27.  Anas platyrhynchos  Raţă mare Anatidae Anseriformes MP Acv TP C x x x x 
28.  Anas acuta  Raţă suliţar Anatidae Anseriformes OIP Acv S N   x x 
29.  Anas querquedula  Raţă cârâitoare Anatidae Anseriformes OV Acv TP C   x x 
30.  Aythya ferina  Raţă cu cap castaniu Anatidae Anseriformes MP Acv E C   x x 
31.  Aythya nyroca  Raţă roşie Anatidae Anseriformes OV Acv E C x  x x 
32.  Aythya fuligula Raţă moţată Anatidae Anseriformes OIP Acv S N x  x x 
33.  Mergus merganser  Ferestraş mare Anatidae Anseriformes OIP Acv TP N   x  
34.  Milvus migrans  Gaie neagră Accipitridae Falconiformes OVP Ter E N    x 
35.  Circus aeruginosus  Erete de stuf Accipitridae Falconiformes OV Acv MO C x x x x 
36.  Accipiter gentilis  Uliu porumbar Accipitridae Falconiformes MP Ter TP N x  x  
37.  Accipiter nisus  Uliu păsărar Accipitridae Falconiformes MP Ter TP N   x x 
38.  Buteo buteo  Şorecar comun Accipitridae Falconiformes MP Ter TP C  x  x 
39.  Falco tinnunculus  Vânturel roşu Falconidae Falconiformes MP Ter TP C x x x x 
40.  Falco vespertinus  Vânturel de seară Falconidae Falconiformes OV Ter MO C   x x 
41.  Falco subbuteo  Şoimul rândunelelor Falconidae Falconiformes OV Ter TP C x   x 
42.  Perdix perdix  Potârniche Phasianidae Galliformes S Ter E C  x   
43.  Rallus aquaticus  Cârstel de baltă Rallidae Gruiformes MP Acv E C   x x 
44.  Gallinula chloropus  Găinuşă de baltă Rallidae Gruiformes OV Acv E C  x x x 
45.  Fulica atra  Lişiţă Rallidae Gruiformes MP Acv TP C x x x x 
46.  Himantopus 

himantopus  
Piciorong 
 

 
Recurvirostridae 

 
Charadriiformes OVP Acv MO 

 
C 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

47.  Recurvirostra 
avosetta  Ciocîntors 

 
Recurvirostridae 

 
Charadriiformes OVP Acv MO 

 
C 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

48.  Glareola pratincola Ciovlică ruginie Glareolidae Charadriiformes OVP Acv MO PC x  x x 
49.  Charadrius dubius  

 
Prundăraş gulerat 
mic 

 
Charadriidae 

 
Charadriiformes OVP Acv MO 

 
N 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

50.  Charadrius 
alexandrinus  

Prundăraş de 
sărătură 

 
Charadriidae 

 
Charadriiformes OVP Acv MO 

 
N 

 
x 

   

51.  Pluvialis apricaria  Ploier auriu Charadriidae Charadriiformes P Acv A N x  x  
52.  Vanellus vanellus  Nagâţ Charadriidae Charadriiformes OV Acv MO C x x x x 
53.  Philomachus pugnax  Bătăuş Scolopacidae Charadriiformes P Acv S N x  x x 
54.  Gallinago gallinago  Becaţină comună Scolopacidae Charadriiformes P Acv E N x  x  
55.  Limosa limosa  Sitar de mal Scolopacidae Charadriiformes OVP Acv MO N x x x x 
56.  Numenius arquata  Culic mare Scolopacidae Charadriiformes OVP Acv E N x  x x 
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57.  Tringa erythropus  Fluierar negru Scolopacidae Charadriiformes P Acv S N x x x x 
58.  Tringa totanus  

 
Fluierar cu picioare 
roşii 

 
Scolopacidae 

 
Charadriiformes OVP Acv MO 

 
N 

 
x 

  
x 

 
x 

59.  Tringa glareola Fluierar de mlaştină Scolopacidae Charadriiformes P Acv MO N x  x x 
60.  Actitis hypoleucos Fluierar de munte Scolopacidae Charadriiformes OVP Acv TP N   x x 
61.  Larus minutus  Pescăruş mic Laridae Charadriiformes P Acv S N x  x  
62.  Larus ridibundus  Pescăruş râzător Laridae Charadriiformes MP Acv TP N x x x x 
63.  Larus cachinnans  Pescăruş argintiu Laridae Charadriiformes S Acv TP N x x x x 
64.  Sterna hirundo  Chiră de baltă Sternidae Charadriiformes OV Acv E N  x x x 
65.  Chlidonias hybridus  

 
Chirighiţă cu obraji 
albi 

 
Sternidae 

 
Charadriiformes OV Acv M 

 
N 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

66.  Streptopelia decaocto  Guguştiuc Columbidae Columbiformes S Ter M C x  x x 
67.  Streptopelia turtur  Turturică Columbidae Columbiformes OVP Ter E N    x 
68.  Cuculus canorus  Cuc Cuculidae Cuculiformes OV Ter TP C x  x x 
69.  Athene noctua  Cucuvea Strigidae Strigiformes S Ter MO C x   x 
70.  Asio otus  Ciuf de pădure Strigidae Strigiformes S Ter TP C x   x 
71.  Merops apiaster  Prigorie Meropidae Coraciiformes OVP Ter M N x x x x 
72.  Alcedo atthis Pescăraş albastru Alcedinidae Coraciiformes OV Acv E N   x  
73.  Coracias garrulus  Dumbrăveancă Coraciidae Coraciiformes OV Ter E C    x 
74.  Upupa epops  Pupăză Upupidae Coraciiformes OV Ter E C x x x x 
75.  Picus viridis  Ghionoaie verde Picidae Piciformes S Ter E C x   x 
76.  Dendrocopos major  

 
Ciocănitoare pestriţă 
mare 

 
Picidae 

 
Piciformes S Ter TP 

 
C 

 
x 

  
x 

 
x 

77.  Melanocorypha 
calandra  

Ciocârlie de 
Bărăgan 

 
Alaudidae 

 
Passeriformes MP Ter M 

 
C 

  
x 

  
x 

78.  Galerida cristata  Ciocârlan Alaudidae Passeriformes S Ter MO C x x x x 
79.  Alauda arvensis  Ciocârlie de câmp Alaudidae Passeriformes MP Ter MO C x x  x 
80.  Hirundo rustica  Rândunică Hirundinidae Passeriformes OV Ter TP C x x x x 
81.  Motacilla flava Codobatură galbenă Motacillidae Passeriformes OV Ter TP C   x x 
82.  Motacilla alba  Codobatură albă Motacillidae Passeriformes OV Ter E C x x x x 
83.  Bombycilla garrulus Mătăsar Bombycillidae Passeriformes OIP Ter S N    x 
84.  Troglodytes 

troglodytes 
Ochiul boului 
 Troglodytidae 

 
Passeriformes OV Ter E 

 
C 

 
x 

  
x 

 
x 

85.  Erithacus rubecula  Măcăleandru Turdidae Passeriformes OVP Ter E C x  x x 
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86.  Luscinia 
megarhynchos  

Privighetoare 
roşcată 

 
Turdidae 

 
Passeriformes OV Ter E 

 
C 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

87.  Phoenicurus 
phoenicurus 

Codroş de pădure 
 

 
Turdidae 

 
Passeriformes OV Ter E 

 
C 

 
x 

  
x 

 
x 

88.  Turdus merula Mierlă Turdidae Passeriformes MP Ter E C    x 
89.  Turdus pilaris Cocoşar Turdidae Passeriformes MP Ter S N x  x x 
90.  Turdus viscivorus  Sturz de vâsc Turdidae Passeriformes MP Ter E N    x 
91.  Acrocephalus 

schoenobaenus 
Lăcar mic 
 

 
Sylviidae 

 
Passeriformes OV Acv E 

 
C 

   
x 

 

92.  Acrocephalus 
scirpaceus  

Lăcar de stuf 
 

 
Sylviidae 

 
Passeriformes OV Acv E 

 
C 

   
x 

 
x 

93.  Acrocephalus 
arundinaceus  Lăcar mare 

 
Sylviidae 

 
Passeriformes OV Acv E 

 
C 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

94.  Sylvia curruca Silvie mică Sylviidae Passeriformes OV Ter E C x x x x 
95.  Sylvia communis Silvie de câmp Sylviidae Passeriformes OV Ter E C x x x x 
96.  Sylvia atricapilla  Silvie cu cap negru Sylviidae Passeriformes OV Ter E C x  x x 
97.  Phylloscopus collybita  Pitulice mică Sylviidae Passeriformes OVP Ter TP C x  x x 
98.  Phylloscopus trochilus  Pitulice fluierătoare Sylviidae Passeriformes OVP Ter E N x   x 
99.  Muscicapa striata  Muscar sur Muscicapidae Passeriformes OV Ter E C x  x x 
100.  Parus caeruleus  Piţigoi albastru Paridae Passeriformes S Ter E C x x x x 
101.  Parus major  Piţigoi mare Paridae Passeriformes S Ter E C x x x x 
102.  Sitta europaea  Ţiclean Sittidae Passeriformes S Ter TP C x   x 
103.  Lanius collurio Sfrâncioc roşiatic Laniidae Passeriformes OV Ter E C x x x x 
104.  Lanius minor  

 
Sfrâncioc cu frunte 
neagră Laniidae 

 
Passeriformes OV Ter E 

 
C 

    
x 

105.  Garrulus glandarius  Gaiţă Corvidae Passeriformes MP Ter S C x   x 
106.  Pica pica  Coţofană Corvidae Passeriformes S Ter E C x x x x 
107.  Corvus monedula  Stăncuţă Corvidae Passeriformes S Ter E C x   x 
108.  Corvus frugilegus  

 
Cioară de 
semănătură 

 
Corvidae 

 
Passeriformes S Ter E 

 
C 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

109.  Corvus corone cornix Cioară grivă Corvidae Passeriformes S Ter E C x x x x 
110.  Sturnus vulgaris  Graur Sturnidae Passeriformes MP Ter E C x x x x 
111.  Passer domesticus  Vrabie de casă Passeridae Passeriformes S Ter TP C x x x x 
112.  Passer montanus  Vrabie de câmp Passeridae Passeriformes S Ter TP C x x x x 
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113.  Fringilla coelebs  Cinteză Fringillidae Passeriformes MP Ter E C x x x x 
114.  Carduelis chloris  Florinte Fringillidae Passeriformes S Ter E C x x x x 
115.  Carduelis carduelis  Sticlete Fringillidae Passeriformes S Ter E C x x x x 
116.  Carduelis cannabina Cânepar Fringillidae Passeriformes MP Ter E C  x  x 
117.  Pyrrhula pyrrhula Mugurar Fringillidae Passeriformes OIP Ter S N x   x 
118.  Coccothraustes 

coccothraustes  
Botgros 
 

 
Fringillidae 

 
Passeriformes S Ter E 

 
C 

 
x 

  
x 

 
x 

119.  Emberiza citrinella  Presură galbenă Emberizidae Passeriformes S Ter E C  x  x 
120.  Emberiza schoeniclus  Presură de stuf Emberizidae Passeriformes MP Acv TP C x  x x 
121.  Miliaria calandra  Presură sură Emberizidae Passeriformes MP Ter E C x x  x 
Total: 85 54 96 108 

Legendă: TipF – tip fenologic (S-sedentare; MP-parţial migratoare; OV-oaspeţi de vară; OVP-oaspeţi de vară în pasaj; OVDH-oaspeţi de vară în 
deplasare de hrănire; OIP-oaspeţi de iarnă şi/sau în pasaj; P-pasaj; POIOV-specii în pasaj şi/sau oaspeţi de iarnă şi/sau oaspeţi de vară); TipE – tip 
ecologic (Acv-acvatic; Ter-terestru); TipZ – tip zoogeografic (A-arctic; S-siberian; TP-transpalearctic; MO-mongol; M-mediteranean; E-european; CH-
chinez); TipR –tip reproductiv (C-cuibăritor; N-necuibăritor; PC-potenţial cuibăritor); Lacul: 1-Movila Miresii, 2-Seaca, 3-Lutul Alb, 4-Opreanu; 
Speciile scrise îngroşat sunt cuprinse în Formularul Standard Natura 2000 pentru RO SPA 0048 Inaca-Plopu-Sărat. 
 
 
Tabelul nr. 3 Statutul de conservare la nivel european al speciilor de păsări incluse în Anexa I din zona lacurilor Movila Miresii, Seaca, Lutul Alb şi 
Opreanu 
 

Nr. 
Crt. 

Nume ştiinţific Statutul European 
de Conservare  

(SPEC) 

Tendinţa populaţiei Lista roşie 
(IUCN europeană)* 
(IUCN globală)** 

1.  Gavia arctica  Cat. 3 (1994: 3) V (1994: V) *VU, crit. A2b 
2.  Phalacrocorax pygmaeus  Cat. 1 (1994: 2) S (1994: V) **NT, crit. A2c, A3c 
3.  Pelecanus onocrotalus  Cat. 3 (1994: 3) R (1994: R)  
4.  Ixobrychus minutus  Cat. 3 (1994: 3) Redus (1994: V)  
5.  Nycticorax nycticorax  Cat. 3 (1994: 3) Redus (1994: D)  
6.  Ardeola ralloides  Cat. 3 (1994: 3) D (1994: V)  
7.  Egretta garzetta  - (1994: -) S (1994: S)  
8.  Egretta alba  - (1994: -) S (1994: S)  
9.  Ciconia nigra  Cat. 2 (1994: 3) R (1994: R)  
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10.  Ciconia ciconia  Cat. 2 (1994: 2) Redus (1994: V)  
11.  Plegadis falcinellus  Cat. 3 (1994: 3) D (1994: D)  
12.  Platalea leucorodia  Cat. 2 (1994: 2) R (1994: E)  
13.  Cygnus cygnus  -E (1994: 4W) S (1994: S)  
14.  Branta ruficollis  Cat. 1W (1994: 1W) V (1994:  Localizat W) *VU, crit. B2a+b(iii); ** VU, crit. B2a+b(iii) 
15.  Aythya nyroca  Cat. 1 (1994: 1) V (1994:  V) *VU, crit. A2b; **NT. crit.  A2c, d; A3c, d 
16.  Milvus migrans  Cat. 3 (1994: 3) V (1994: V) *VU, crit. A2b 
17.  Circus aeruginosus  - (1994: -) S (1994: S)  
18.  Falco vespertinus  Cat. 3 (1994: 3) V (1994: V) *VU, crit. A2b 
19.  Himantopus himantopus  - (1994: -) S (1994: S)  
20.  Recurvirostra avosetta  - (1994: 4/3W) S (1994: Localizat W)  
21.  Glareola pratincola  Cat. 3 (1994: 3) D (1994: E)  
22.  Charadrius alexandrinus  Cat. 3 (1994: 3) D (1994: D)  
23.  Pluvialis apricaria  -E (1994: 4) S (1994: S)  
24.  Philomachus pugnax  Cat. 2 (1994: 4) D (1994: S)  
25.  Tringa glareola Cat. 3 (1994: 3) Redus (1994: D)  
26.  Larus minutus  Cat. 3 (1994: 3) Redus (1994: D)  
27.  Sterna hirundo  - (1994: -) S (1994: S)  
28.  Chlidonias hybridus  Cat. 3 (1994: 3) Redus (1994: D)  
29.  Alcedo atthis  Cat. 3 (1994: 3) Redus (1994: D)  
30.  Coracias garrulus  Cat. 2 (1994: 2) V (1994: D) *VU, crit. A2b 
31.  Melanocorypha calandra  Cat. 3 (1994: 3) D (1994: D)  
32.  Lanius collurio Cat. 3 (1994: 3) Redus (1994: D)  
33.  Lanius minor  Cat. 2 (1994: 2) D (1994: D)  

Legendă: Cat. 1: specii care necesită o atenţie deosebită; Cat. 2: specii concentrate în Europa şi  care au un statut nefavorabil; Cat. 3: specii care nu sunt 
concentrate în Europa şi  care au un statut nefavorabil; Cat. 4: specii concentrate în Europa şi  care au un statut favorabil; -: specii care nu sunt 
concentrate în Europa şi  care au un statut favorabil; -E: specii concentrate în Europa şi  care au un statut favorabil. Pentru tendinţa speciilor au fost 
folosiţi următorii termeni: S-specie stabilă; R: specie rară; V: specie vulnerabilă; E: specie în pericol; D: specie în declin; Redus: specie sub nivelul de 
declin. pentru Lista Roşie: VU: specie vulnerabilă; NT: specie potenţial vulnerabilă. 
 



J. Wetlands Biodiversity (2011) 1: 109-118  

Istros – Museum of Braila 

 
 
 
 

DAMAGE ASSESSMENT PRODUCED BY THE  
PYGMY CORMORANT (PHALACROCORAX PYGMEUS)  

IN NATURA 2000 SITE SPA GRUIA-GÂRLA MARE 
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Abstract: The study was aimed at estimating the damages caused by the pigmy cormorant within the 
establishment of Garla Mare fishery (the Big Lake fishery) (site Nature 2000). The pigmy cormorant 
represents the main ichthyophagist species of the existing mixed colony set on the premises of the 
fishery. The pigmy cormorant’s fish consumption is assessed on the pellet-collecting method. It 
resulted in a daily average individual consumption of 371.5 grams, and at the level of the entire nesing 
season of 15 kilos. At the level of the entire pygmy-cormorant colony it was estimated a quantity of 2.4 
tons eaten throughout the study period. The data indicate that the fish species of economic interest for 
the fish production occupy almost half of the fish quantity swallowed by the pigmy cormorant. Due to 
the lack of other similar studies, the obtained results have only local relevance. 
 
Keywords: fish farms, fishery, mixt colony, nesting period, pellets, pygmy cormorant, Special 
Protection Area 
 
 
Introducere:1 
 
Pagubele produse de speciile de cormorani în 
amenajărilor piscicole sunt bine cunoscute. 
Acest fapt a contribuit în mare măsură la 
generarea unor atitudini antropice agresive 
cu privire la prezenţa speciilor de păsări 
ihtiofage (în general) şi a cormoranilor (în 
special) în zona fermelor piscicole.  

Totuşi, în lipsa unor studii calitative şi 
cantitative de specialitate cu privire la 
regimul de hrană al cormoranilor, astfel de 
constatări nu fac decât să ridice numeroase 
semne de întrebare.  

Cormoranul mic este încadrat, din punct 
de vedere al regimului de hrană, ca specie 
ihtiofagă. Andone şi colab. (1969), luând în 
considerare masa corporală, relaţiile 
alometrice, valoarea calorică şi eficienţa 

                                            
Mihai-Dănuţ Avedic şi Florin Palade: Societatea 
Ornitologică Română, Bd. Mihail Kogălniceanu, 
nr. 49, Sc. A, Ap. 8, Bucureşti, Sect. 5, România. 

asimilării, indică un consum zilnic de peşte 
de aproximativ 200 g. 

Studii referitoare la dieta cormoranului 
mic (Phalacrocorax pygmeus), în ţările în 
care acesta are distribuţie şi o populaţie 
stabilă, sunt foarte puţine. Majoritatea 
studiilor au fost efectuate asupra speciei de 
cormoran mare (Phalacrocorax carbo). 

Marva (2008) a efectuat un studiu cu 
privire la dieta atât a cormoranului mic, cât şi 
a comoranului mare. Autorul descrie 
metodele de colectare a ingluviilor din 
coloniile de cormoran. În urma analizei 
compoziţiei ingluviilor sunt precizate 
speciile de peşti cu care ambele specii de 
cormoran se hrănesc. Pe baza cantităţilor de 
peşte consumat de către cormorani este 
prezentat modul de calculare a otoliţilor 
(enzime prezente în organele şi oasele 
peştilor). Valoarea acestor enzime poate 
furniza date importante privind energia 
calorică zilnică (sau anuală) necesară 
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cormoranului în vederea susţinerii 
activităţilor din colonie. 

Cercetările asupra consumului de peşte 
de către cormoranul mic din amenajările 
piscicole se află încă în fază de pionierat. 

Demersul nostru ştiinţific a avut ca 
obiectiv evaluarea calitativă şi cantitativă a 
ingluviilor de cormoran mic, din cadrul 
coloniei mixte aflate în amenajarea piscicolă 
Gârla Mare, zonă integrată în SPA Gruia-
Gârla Mare. 
 
 
Material şi metodă: 
 
Arealul de studiu: Ferma piscicolă Gârla 
Mare. ROSPA0046 – Gruia-Gârla Mare  
 
Coordonatele fermei piscicole sunt: 

- vest: 44012’15,83”N şi 
22045’40,56”E 

-  sud-est: 44011’37,57”N şi 
22047’23,88”E 

- nord-est: 44012’8,37”N şi 
22047’28,83”E 

Ferma piscicolă are o suprafaţă de 
267,75 ha, fiind împărţită în 25 de bazine. 
Dintre acestea, 24 (aproximativ 100 ha) sunt 
folosite permanent şi un singur bazin (168 
ha) este neproductiv. Bazinul neproductiv se 
află într-o stare de colmatare avansată, fiind 
acoperit în proporţie de 90% cu stuf. Pe 
această suprafaţă se găseşte şi colonia mixtă. 

Bazinele folosite au suprafeţele şi 
utilitatea după cum urmează: 

- bazinele pepiniere: au o suprafaţă 
cumulată de aproximativ 5,5 ha, repartizate 
pe 10 bazine, toate fiind în prezent utilizate 
şi neacoperite cu stuf; adâncimile acestora 
variază între 40 - 60 cm (primăvara, vara şi 
toamna), şi 120 cm (iarna); 

- bazinele parcări: au o suprafaţă 
cumulată de 0,9 ha repartizată pe 3 bazine, 
acestea nefiind stufizate şi având apă pe toată 
perioada anului; 

- bazinele de iernat: au o suprafaţă 
cumulată de 12,7 ha, repartizată pe 6 bazine, 
acestea fiind stufizate în proporţie de 10%; 
ele sunt inundate numai pe perioada rece a 

anului, începând din luna septembrie până în 
februarie, când sunt golite din nou; 

- bazinele de creştere: sunt cele mai mari 
ca suprafaţă având aproximativ 80,9 ha, fiind 
repartizate pe 5 bazine; acoperirea cu stuf a 
acestora este în proporţie de aproximativ 
25%. 

Aportul de apă pentru toate bazinele este 
asigurat prin intermediul unei staţii de 
pompare, situată lângă punctul administrativ. 
Între toate bazinele se găsesc canale de 
drenare care facilitează circulaţia apei. O 
sursă suplimentară de apă este reprezentată 
de izvoarele naturale care se varsă în bazinul 
neproductiv. 
 
Colonia mixtă de comorani mici şi stârci 
 
Pe teritoriul administrativ al comunei Gârla 
Mare au fost identificate două colonii mixte. 
O primă colonie este localizată la confluenţa 
Olt-Dunăre, într-o zonă mai puţin accesibilă. 
Cea de-a doua colonie este localizată în 
bazinul neproductiv din cadrul amenajării 
piscicole Gârla Mare. Masa de vegetaţie 
stuficolă înconjoară colonia, asigurându-i în 
acest fel o protecţie împotriva factorilor 
antropici. Datorită poziţionării ei şi a 
accesului facilitat de prezenţa fermei 
piscicole, această colonie a fost selectată 
pentru studiul nostru.  

 
Colectarea ingluviilor din colonie 
 
Colectarea ingluviilor de cormoran mic s-a 
realizat în trei puncte diferite (Fig. 1, 
Anexe). În fiecare punct au fost selectate 16 
cuiburi.  

Pentru colectare au fost utilizate 
următoarele materiale: 

- pungi de unică folosinţă reciclabile 
- mănuşi sterile 
- 3 folii de nailon (1,5 x 1,5 m) 
- bidoane de 5 l 
- alcool etilic 950 
Pe perioada sezonului de cuibărit al 

cormoranului mic, colectarea ingluviilor s-a 
realizat în trei etape. Astfel, deplasările au 
fost efectuate în prima decadă a lunii iunie, 
ultima decadă a lunii iulie şi în ultima decadă 
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a lunii august. S-a considerat că perioada de 
cuibărit s-a desfăşurat într-un interval de 6 
săptămâni. Colectarea s-a făcut între orele 
05.00-09.00 şi 19.00-21.00.  

Pentru colectare au fost instalate folii de 
nailon de 1,5x1,5 m la baza arbuştilor unde 
au fost identificate cuiburile de cormoran 
mic. În fiecare etapă s-au efectuat 4-6 serii 
de colectare. Ingluviile au fost adunate 
manual în pungi de plastic reciclabile 
etichetate, cu mănuşi sterile de protecţie. 
Probele au fost depozitate şi conservate 
pentru transport în bidoane de unică folosinţă 
de 5 l, umplute parţial cu alcool etilic 900. 
 
Determinarea, măsurarea şi cântărirea 
speciilor din ingluviile colectate 
 
Determinarea, măsurarea şi cântărirea 
probelor din ingluviile de cormoran mic au 
fost efectuate în laborator, utilizându-se 
câteva materiale specifice: 

- 2 vase de 500 ml utilizate pentru 
spălarea în apă a probelor conservate în 
alcool etilic de 900 

- riglă de plastic de 30 cm 
- foarfec 
- pensetă 
- mănuşi sterile 
- alcool etilic 900 
- apă oxigenată 
- cântar micrometric 
Înainte de fiecare analiză, s-a efectuat 

spălarea cu apă oxigenată a probelor 
conservate, pentru îndepărtarea greutăţii 
excesive cauzată de alcoolul etilic. 

Determinarea speciilor de peşti din 
ingluvii a fost efectuată cu ajutorul 
determinatorului ihtiologic Field Guide to 
Freshwater fish (Schultz 2004). 
Determinarea s-a realizat fie după 
morfologia corpului (indivizi întregi), fie 
după forma scheletului (indivizi incompleţi). 

Măsurarea indivizilor din ingluvii s-a 
efectuat cu rigla, iar cântărirea acestora cu 
ajutorul cântarului micrometric. Toate 
determinările au fost înregistrate în fişe de 
evidenţă. 
 
Metode de calcul 

Indicatori calitativi. Speciile de peşti 
identificate au fost încadrate în două grupe: 
specii de interes economic şi specii comune.  

Indicatori cantitativi. Au fost utilizaţi 
următorii indicatori: 

- consumul zilnic de peşte estimat (CZE) 
a fost calculat prin formula: 

CZE  = T x CM  
unde: 

T - numărul de hrăniri al unui cormoran 
mic într-un interval de 24 de ore 

CM - cantitatea medie consumată (media 
ingluviilor colectate) 

Pentru calcularea consumului zilnic s-au 
luat în considerare numărul de cuiburi şi 
perechi existente în colonia mixtă. 

- consumul de peşte estimat pe sezonul 
de cuibărit (CPC): 

CPC = CZE x 42 zile  
unde: 

CZE - cantitatea zilnică estimată 
- cantitatea de peşte de interes economic 

estimată, consumată pe perioada de cuibărit 
(CPCIE): 

CPCIE = CPC x CIE 
unde: 

CPC - cantitatea totală de peşte 
consumată în sezonul de cuibărit 

CIE - cantitatea de peşte de interes 
economic consumată, din greutatea totală a 
ingluviilor colectate 

- cantitatea totală de peşte de interes 
economic estimată, consumată pe perioada 
de cuibărit (CT): 

CT = CPCIE x CMC  
unde: 

CPCIE - cantitatea de peşte de interes 
economic din amenajarea piscicolă, 
consumată pe timpul perioadei de cuibărit 

CMC - numărul de cormorani mici din 
colonia mixtă. S-a utilizat valoarea medie a 
înregistrărilor pe perioada de cuibărit. 

Pentru completarea datelor obţinute s-au 
mai calculat, cu ajutorul unui program de 
software tabelar (Excel 2003): 

- variaţia cantitativă dintre dimensiune şi 
greutate a speciilor identificate din ingluviile 
de cormoran mic 

- media dimensiunilor speciilor 
- variaţia greutăţii speciilor 
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- greutatea totală pe specii 
- ponderea greutăţii indivizilor cu 

valoare comercială 
- greutatea fiecărui ingluviu 
Pentru perioada de iernat colectarea 

ingluviilor nu a fost posibilă. În acest caz ne-
am folosit de rezultatele obţinute de Marva 
(2008) în coloniile de cormoran mic din 
Israel. 

Pe toată perioada studiului au fost 
realizate imagini fotografice şi filmări video, 
pentru a surprinde anumite aspecte deosebite 
din cadrul coloniei de cormoran mic.  
 
 
Rezultate şi discuţii: 
 
Numărul mediu de cormorani mici observaţi 
zilnic în amenajarea piscicolă 
 
Din fişele de observaţii şi chestionarele 
informative completate pe baza discuţiilor 
purtate cu piscicultorii, a rezultat un număr 
mediu de 240 de cormorani mici. Aceştia au 
fost observaţi la hrănire, în perimetrul 
amenajării piscicole Gârla Mare. 

Numărul cormoranilor mici observaţi, 
raportat la numărul de 8 hrăniri pe zi, se 
ridică la 1920 de indivizi.  

Pe timpul perioadei de cuibărit (42 de 
zile) au fost observaţi în permanenţă 
cormorani mici în amenajarea piscicolă. 
Acest lucru este în strânsă legătură cu 
comportamentul acestora de a-şi hrăni puii. 

O dată cu terminarea perioadei de 
creştere a puilor, cormoranul mic părăseşte 
treptat colonia. Pe timpul iernii cormoranul 
mic a fost semnalat foarte rar, ca o 
consecinţă a lipsei resurselor de hrană. În 
această perioadă majoritatea bazinelor sunt 
îngheţate (peste 90%). Fiind o pasăre 
ihtiofagă care capturează hrana prin 
scufundare, cormoranul mic este obligat 
astfel ca pe timpul iernii să se deplaseze spre 
alte zone. 

Marva (2008) menţionează prezenţa 
cormoranului mic în fermele piscicole din 
Israel pe timpul iernii. De asemenea, se 
precizează numărul scăzut de indivizi 
observaţi, cu apariţii discontinui. Raportat la 

numărul de zile cât durează sezonul rece 
(90), prezenţă cormoranului mic a fost doar 
de 45%. Aceste date indică prezenţa 
cormoranului mic în fermele piscicole iarna, 
dar condiţionată de existenţa resursei de 
hrană şi de condiţiile climatice. Pentru 
România semnalarea cormoranului mic în 
fermele piscicole în perioada decembrie-
ianuarie-februarie reprezintă un fenomen 
foarte rar, dar care necesită o monitorizare 
atentă în continuare. 
 
Structura calitativă a probelor 
 
În urma analizei compoziţiei ingluviilor 
colectate, au fost identificate 13 specii. 
Dintre acestea, 11 specii aparţin peştilor şi 
două specii amfibienilor (Tab. 1).  

 
 

Tabelul nr. 1 Speciile identificate în 
ingluviile de cormoran mic 
 

Specia  
Nr. 

indiv. 
Gt 

(gr.) 
Specii de interes economic   
Esox lucius 3 91.5 
Fitofag (cteno) 11 54.5 
Cyprinius carpio 52 309.3 
Hypophthalmichthys sp. 39 178.1 
Stizostedion lucioperca 14 89 
Specii comune   
Abramis brama 4 8 
Carassius a. gibelio 41 204.7 
Cobitis taenie 5 6 
Perca fluviatilis 23 118.3 
Aspius aspius 4 14 
Alburus alburus 12 30 
Bombina bombina 2 4 
Rana sp. 3 6.5 

 Total 213 1113,9 
Legendă: Nr. indiv: numărul de indivizi; Gt: 
greutatea totală pe specie 

 
 
Cele două specii de amfibieni au fost 

găsite doar într-o singură probă şi aparţin 
genurilor Rana şi Bombina. Acest lucru 
confirmă regimul de hrană aproape exclusiv 
ihtiofag al cormoranului mic (Andone şi 
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colab. 1969). Cormoranii mici sunt în 
proporţie de 98% ihtiofagi, foarte rar 
hrănindu-se şi cu amfibieni şi insecte 
acvatice.  

Cele 11 specii de peşti identificate în 
ingluviile de cormoran mic au fost grupate în 
două categorii: specii de interes economic 
pentru piscicultori (crescute în bazinele 
fermei piscicole în cantităţi mari) şi specii 
comune, care sunt introduse în bazinele 
piscicole odată cu alimentarea acestora cu 
apă din Dunăre, prin canalele aductoare. 
Totodată, atât pentru speciile de interes 
economic, cât şi pentru cele comune, se 
poate presupune capturarea lor de către 
cormoranii mici nu s-a realizat numai în 
bazinele din ferma piscicolă, ci şi în alte 
lacuri adiacente fermei sau chiar din Dunăre. 

Speciile de interes economic formează 
56% din întreaga cantitate de peşte colectată 
din ingluvii, în timp ce speciile comune 44%. 
Peştii de interes economic reprezintă 
aproximativ jumătate din speciile consumate 
de cormoranul mic. Analiza sistematică a 
reliefat faptul că două specii aparţin grupei 
de peşti răpitori şi trei specii sunt fitofagi. 
Speciile fitofage sunt crescute în bazinele 
amenajării piscicole Gârla Mare, iar speciile 
Esox lucius şi Stizostedion lucioperca sunt 
crescute în amenajarea piscicolă Gruia, la 
aproximativ 10 km de colonia mixtă. Aceste 
două specii de peşti răpitori se găsesc, în 
cantităţi reduse, şi în bazinele piscicole de la 
Gârla Mare. În această situaţie este greu de 
precizat care este sursa de capturare, mai ales 
că numărul de indivizi identificaţi este destul 
de redus. 
 
Structura cantitativă a probelor 
 
Greutatea indivizilor de peşti şi amfibieni 
colectaţi din ingluviile de cormoran mic este 
în strânsă legătură cu dimensiunile acestora. 
În Fig. 2 (Anexe) este redată variaţia 
greutăţii şi dimensiunii speciilor identificate. 
Pe baza acestora s-a putut calcula greutatea 
medie de hrană pe care o poate captura un 
individ de cormoran mic. În urma 
măsurătorilor a rezultat că cel mai mare 
individ capturat are 53 cm şi 78 g şi aparţine 

speciei Esox lucius. Cormoranul mic 
capturează foarte rar indivizi de dimensiunile 
acestea, fapt confirmat şi de rezultatele 
obţinute din analiza tuturor ingluviilor 
colectate. 

Dimensiunile medii pe specii din 
ingluvii sunt prezentate în Fig. 3 (Anexe). 
Opus valorii maxime înregistrate (Esox 
lucius), se află dimensiunea minimă 
măsurată la indivizii de buhai cu burtă roşie 
(Bombina bombina). 

Prin cântărirea probelor din ingluvii 
separat (Fig. 4, Anexe), a fost posibilă 
realizarea calculului greutăţii totale pe 
speciile capturate de cormoranul mic (Fig. 5, 
Anexe). 

Din totalul de 213 probe identificate în 
ingluvii, 119 sunt reprezentate de specii de 
interes economic, restul de 94 fiind specii 
comune.  

Pe baza valorilor obţinute prin calcularea 
mediei greutăţii totale a ingluviilor colectate 
(Fig. 6, Anexe), s-a putut estima consumul 
mediu de hrană pentru un individ de 
cormoran mic. 

În funcţie de media dimensiunilor 
probelor, a greutăţii acestora şi a perioadei 
de hrănire s-a calculat consumul zilnic al 
cormoranului mic în perioada de cuibărire. 
Astfel, cantitatea medie consumată zilnic 
(CM) este de 371,2 g. 

Cantitatea totală de peşte consumat pe 
sezonul de cuibărit (CPC) de către un singur 
individ de cormoran mic este de 15590,4 g 
(aproximativ 15 kg). 

Pentru calcularea cantităţii de peşte de 
interes economic (CPCIE) din amenajările 
piscicole, s-a utilizat procentul din totalul 
cantităţii consumate pe perioada de cuibărit 
(CPC) a unui individ de cormoran mic. 
Astfel, a rezultat o cantitate totală de peşte de 
interes economic consumat de 10133,76 g 
(aproximativ 10 kg), pe sezonul de cuibărit. 

Pe baza numărului mediu de cormorani 
mici observaţi zilnic în amenajarea piscicolă 
Gârla Mare (240 indivizi) şi numărului total 
de cuiburi (echivalentul a 120 de perechi de 
adulţi reproducători), s-au putut estima 
pagubele totale făcute de cormoranul mic în 
amenajările piscicole pe perioada de cuibărit. 
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Astfel, a rezultat o cantitate de 2432102,4 g 
(aproximativ 2,4 t) de peşte consumat. 
 
 
Concluzii: 

 
Prezenţa coloniei mixte pe teritoriul fermei 
piscicole, şi în special a cormoranului mic, 
ridică anumite probleme de natură 
economică, referitor la pagubele pe care 
păsările ihtiofage le produc. 

S-a putut estima cantitatea de hrană 
(peşte) necesară unui singur individ de 
cormoran mic, precum şi cantitatea totală de 
peşte consumată de către toţi indivizii de 
cormoran mic într-un sezon de cuibărit. 
Această cantitate totală de peşte se poate 
considera ca reprezentând paguba adusă 
fermei piscicole de colonia de cormoran mic.  

Aceste informaţii sunt insuficiente 
pentru a putea evalua pagubele produse de 
cormoranul mic în fermele piscicole. 
Efectuarea unor studii sincron, în mai multe 
amenajări piscicole, şi coroborarea 
rezultatelor vor putea aduce date noi în 
elucidarea aspectelor privind pagubele 
produse de cormoranul mic. Cercetările se 
pot extinde şi la alte specii ihtiofage, dintre 
care cormoranul mare şi pelicanul comun 
sunt cele mai vizate. 

Pe baza unor astfel de rezultate se pot 
iniţia anumite programe de compensare a 
pagubelor produse de speciile ihtiofage în 
fermele piscicole. Aceste mecanisme sunt, 
deocamdată, puţin dezvoltate în România, ca 
de altfel în majoritatea ţărilor din sud-estul 
Europei. 

 
 

Rezumat: 
 

EVALUAREA PAGUBELOR 
PRODUSE DE CORMORANUL MIC 

(PHALACROCORAX PYGMEUS)  
ÎN SITUL NATURA 2000  

SPA GRUIA-GÂRLA MARE 
 
Studiul a avut ca scop estimarea pagubelor 
produse de cormoranul mic în amenajarea 
piscicolă Gârla Mare (sit Natura 2000). 

Cormoranul mic reprezintă principala specie 
ihtiofagă din colonia mixtă existentă pe 
teritoriul fermei piscicole. Pentru calcularea 
consumului de peşte de către cormoranul mic 
s-a folosit metoda colectării de ingluvii. A 
rezultat un consum individual mediu zilnic 
de 371,2 g, iar la nivelul întregului sezon de 
cuibărit de 15 kg. La nivelul întregii colonii 
de cormoran mic s-a estimat o cantitate de 
2,4 t consumată pe timpul perioadei de 
studiu. Speciile de peşte de interes economic 
pentru producţia piscicolă ocupă aproape 
jumătate din cantitatea de peşte consumată 
de cormoranul mic. În lipsa altor studii 
similare, rezultatele obţinute au doar o 
relevanţă locală. 
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Anexe: 
 
 
Figura nr. 1 Amplasarea coloniei mixte de cormoran mic şi punctele de colectare a ingluviilor 
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Figura  nr. 2 Variaţia greutăţii şi dimensiunilor peştilor identificaţi în ingluvii 
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Figura nr. 3 Media dimensiunilor speciilor din ingluvii 
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Figura nr. 4 Variaţia greutăţii probelor identificate în ingluvii 
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Figura nr. 5 Greutatea totală pe specii identificate în ingluvii 
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Figura nr. 6 Media greutăţii ingluviilor 
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Abstract: The present study is performed on the bird species that are marked with rings found in eight 
countries in Europe and within the Danube’s meadow, in-between Calafat and the river Jiu. The birds 
targeted by this study (13 exemplaries) belong to 8 aquatic species of the types of Phalacrocorax, 
Pelecanus, Ciconia, Platalea, Anas, Philomachus,  Sterna, some of these being preserved in the 
patrimony of Oltenia’s museum. The aim of the study is to document the importance of the aquatic 
habitats of the Danube’s meadow as adequate refuges for ecological needs (of food, rest, shelter) of 
migratory birds and to argument the need for managing resources of their protection. Data resulting 
from the recovery of the ringed birds could contribute to clarifying various issues linked to migration 
(distances travelled, the time that passed from the moment of attaching the ring to that of finding the 
route, the flight speed, and so on), but also of other species related to the biology and ecology of the 
species. Also, it is wished to point out the importance of the museum collections and the need of 
including the gathered data bases within the scientific circuit. 
 
Keywords: aquatic species, ringed birds 
 
 
Introducere:1 
 
Lunca Dunării, prin particularităţile sale 
morfologice, climatologice, hidrografice, 
pedologice şi  botanice a reprezentat 
permanent o zonă de interes ştiinţific şi 
totodată economic (Antipa 1910). 

În zona cuprinsă între curbura largă 
delimitată de  Dunăre - care curge dinspre 
Calafat - şi râul Jiu care-şi varsă apele în 
fluviu,  în zona localităţii Zăval, lunca 
cuprinde un mozaic de habitate terestre şi 
acvatice (păduri de luncă cu specii lemnoase 
spontane sau cultivate, bălţi cu stufării 
                                            
Mirela Sabina Ridiche: Muzeul Olteniei, Secţia 
de Ştiinţele Naturii, Str. Popa Şapcă nr. 8, 200422 
Craiova, e-mail: rimirela@yahoo.com. 
 
Kiss J. Botond: Institutul Naţional DeltaDunării, 
Str. Babadag nr. 165, 820112 Tulcea, e-mail: 
jbkiss@indd.tim.ro. 

întinse, lacuri, dune libere sau fixate cu floră 
de nisipuri şi/sau păduri de Robinia 
pseudacacia, pajişti hidrofile, xeromezofile 
şi xerofile între care se interferă suprafeţe 
agricole), care creează condiţii  de hrană şi 
reproducere pentru numeroase specii de 
păsări migratoare şi sedentare (Ridiche 2008; 
Ridiche şi Murariu 2009). 

Regăsirea în Lunca Dunării, în 
segmentul Calafat-Jiu, a unor exemplare de 
păsări inelate ne demonstrează că acest 
teritoriu se înscrie în ruta de migraţie a 
multor specii de păsări acvatice. 

Deoarece unele dintre aceste specii 
migratoare nu beneficiază de un statut de 
conservare favorabil pe plan european, iar 
protecţia lor implică o conservare durabilă a 
habitatelor folosite pentru cerinţele vitale 
(hrană, odihnă, adăpost), este necesar un  
management adecvat de protecţie al zonelor 
protejate ROSPA 0010 şi ROSPA0013, 
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cuprinse în teritoriul studiat şi incluse în 
reţeaua de situri Natura 2000 (*** 2007). 
 
 
Material şi metodă: 
 
La baza studiului nostru stau datele ştiinţifice 
colectate pe de o parte din baza de date a 
Muzeului Olteniei privitoare la păsările 
inelate şi/sau inelele recuperate în Lunca 
Dunării dintre Calafat şi Jiu (Bazilescu et al. 
1980; Ridiche 2004, 2005, 2010), iar pe de 
altă parte din cercetări ale teritoriului 
menţionat, începând din anul 1996 până în 
prezent (Tab. 1, Anexe; Fig. 1). 

Unele date privind regăsirile de păsări au 
fost extrase din Rapoartele C.O.R. (Radu 
1972, 1976, 1997). 

Contactarea staţiunilor de inelare s-a 
facut oficial prin intermediul Centralei 
Ornitologice Române, în unele cazuri 
apelând pentru informaţii şi la alte unităţi de 
profil şi anume: Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare ”Delta Dunării” şi 
Societatea Ornitologică Română. 

Datele referitoare asupra păsărilor inelate 
sunt prezentate în Tab. 1; specificăm că într-
un singur caz de recuperare (un exemplar de 
Sterna caspia) nu dispunem de date 
complete. 

Pentru aflarea distanţei minime parcurse 
am calculat lungimea traseului, exprimată în 
km., de la locul inelării la cel al regăsirii, 
folosindu-ne în acest sens de programul 
Google Earth (Fig. 2). 

 
 
Figura nr. 1 Locul regăsirii păsărilor inelate (marcate cu X, în paranteză numerele de poziţie din 
Tab. 1.) 
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Figura nr. 2 Zonele de inelare şi de regăsire a păsărilor marcate (la baza săgeţii sunt numerele de 
poziţie din Tab. 1) 
 

 
 
 
Rezultate şi discuţii: 
 
Exemplarele de păsări inelate luate în 
discuţie aparţin la 9 specii acvatice din 
genurile Phalacrocorax, Pelecanus, Ciconia, 
Plegadis, Platalea, Anas, Philomachus,  
Sterna. 

Păsările au fost inelate în 8 ţări din 
Europa şi regăsite în zonele umede din lunca 
Dunării dintre Calafat şi Jiu; acest  fapt 
atestă importanţa habitatelor acvatice din 
segmentul de luncă menţionat, ca refugii 
adecvate pentru nevoile ecologice ale 
păsărilor migratoare care se deplasează din 
zonele de cuibărit spre cele de iernat şi 
invers.  

În cele ce urmează prezentăm succint 
situaţia fiecărei specii în teritoriul investigat 
de noi.   
 

Phalacrocorax carbo Linnaeus 1758 - 
cormoran mare  
Cele mai mari efective ale speciei (500-1500 
de exemplare) au fost înregistrate în timpul 
pasajului de primăvară (februarie-aprilie) şi 
toamnă (august-octombrie) pe lacul Bistreţ şi 
mai moderat pe balta Arcer (Ciupercenii 
Noi); ca oaspete de vară, cormoranul mare 
este prezent în efective modeste (zeci de 
exemplare) care se află, probabil, în 
deplasare de hrănire; în sezonul rece, când 
bazinele sunt parţial sau total acoperite cu 
strat de gheaţă, puţine exemplare (8–50 ex.) 
sunt de regulă cantonate la punctul de 
vărsare al râului Desnăţui în lacul Bistreţ, în 
zona de confluenţă Jiu-Dunăre sau pe unele 
ostroave fluviatile (ex. ostrovul Acalia-
Desa). 
 
Pelecanus crispus Bruch 1832 - pelican creţ  
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A fost semnalat frecvent pe bazinele 
piscicole ale lacului Bistreţ, deseori în 
asociaţie cu exemplare de P. onocrotalus, 
începând din luna februarie până în 
octombrie; în general populaţiile consemnate 
de noi au fost alcătuite din adulţi şi juvenili 
aflaţi în deplasare de hrănire în efective 
oscilante de la câteva exemplare (2 - 25) la 
câteva sute (+ 300), funcţie de condiţiile 
hidro-climatice existente şi implicit de 
accesibilitatea resurselor trofice. 
 
Ciconia nigra Linnaeus 1758 - barză negră 
Este frecventă, dar puţin numeroasă în 
teritoriul cercetat; efectivele cele mai 
însemnate au fost înregistrate în timpul 
pasajului de toamnă la Ciupercenii Noi, pe 
balta Arcer (25-35 ex. la 17-18.08.2007) şi 
pe ostrovul Acalia, din dreptul localităţii 
Desa (7-12 ex., august 2006-2009); 
exemplarele observate pe lacul Bistreţ au 
fost cantonate de obicei pe bazinele vestice 
(2-7 ex., cele mai timpurii la sfârşitul lunii 
martie, iar cele mai târzii în prima decadă a 
lunii octombrie); alte câteva exemplare (2-5), 
aflate în zbor au fost consemnate în lunile 
aprilie-iulie în apropiere de zona de vărsare a 
Jiului în Dunăre. 

Cuibăritul berzei negre a fost consemnat 
de Găină (1981), în pădurea Branişte/Stejarul 
situată la cca 3 km nord de localitatea 
Bistreţ; un exemplar în stadiu de pui, inelat 
de autor la 12.07.1981, la Bistreţ (codul G 
771 România) a fost regăsit dup 2 ani, 4 luni 
şi 9 zile, respectiv la 21.11.1983 la Rajevo 
Konare – Bulgaria (42.20 N, 24.47 E) (Radu 
1997). Cele mai recente date despre 
cuibăritul berzei negre aparţin lui Papp şi 
Fântână (2008) care înscriu cca. 10-30 
perechi în siturile Natura 2000 Calafat-
Ciuperceni-Dunăre şi Confluenţa Jiu-
Dunăre. 
 
Ciconia ciconia Linnaeus 1758 - barză albă 
Specie frecventă în teritoriul nostru, primele 
exemplare apar de obicei în a doua decadă a 
lunii martie, iar cele mai timpurii plecări din 
zona de cuibărit au fost înregistrate în prima 
decadă a lunii august. În general, migraţia 
are loc în a doua decadă a lunii august când 

pot fi văzute stoluri mari rotindu-se deasupra 
luncii în zboruri lungi şi doar rareori puţine 
exemplare întârzie până în luna octombrie. 
 
Plegadis falcinellus (Linnaeus 1766) - 
ţigănuş 
A fost observat de noi sporadic, probabil în 
timpul deplasărilor de hrănire, în preajma 
bazinelor piscicole de la Bistreţ şi pe unele 
bălţi din zona inundabilă (Ţarova, Arcer, 
Calafat); numărul exemplarelor înregistrate 
în sezonul estival oscilează între 5-15 
indivizi; în timpul pasajului efectivul speciei 
creşte în anumiţi ani, dar ramâne totuşi 
modest (câteva zeci de exemplare). 
 
Platalea leucorodia Linnaeus 1758 - lopătar  
Cele mai mari efective (80-150 exemplare) 
au fost înregistrate de noi în anii 2007-2008, 
în lunile iulie – septembrie, pe lacul Bistreţ. 
Specia este de asemenea, frecventă pe bălţile 
din zona inundabilă dintre Ciupercenii Noi şi 
Desa, dar în număr mai restrâns de indivizi 
(7-50 ex.). În literatură este menţionat 
cuibăritul speciei în situl Natura 2000 
Calafat-Ciuperceni Dunăre şi Bistreţ (Papp şi 
Fântână 2008). 
 
Philomachus pugnax Linnaeus 1758 - bătăuş 
Este specia cea mai numeroasă dintre 
păsările limicole care staţionează în zonele 
umede din teritoriul luat în studiu. Cele mai 
mari populaţii ale speciei (sute/mii de 
exemplare) au fost înregistrate de noi în 
pasajul de primăvară-toamnă (martie aprilie 
şi iulie-octombrie), pe malul lacului Bistreţ şi 
pe pajiştile higrofile învecinate; în sezonul 
estival (mai-iulie) am observat doar 
exemplare izolate.  
 
Sterna caspia Pallas 1770 - pescăriţă mare 
Apare foarte rar în zona cercetată, fiind 
observată de noi la 03.10.1997 (2 ex.) şi 1 
ex. la 10.11.2000, în extremitatea vestică a 
lacului Bistreţ; o menţiune veche asupra 
speciei îi aparţine lui Tălpeanu (1965), care a 
observat un exemplar la Cârna, la 22 mai 
1960. 
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Concluzii: 
 
Lunca Dunării se înscrie în ruta de migraţie a 
păsărilor acvatice care se deplasează sezonier 
dinspre zonele nordice spre cele sudice, în 
căutarea codiţiilor propice de trai. 

Zonele umede din sectorul Calafat-Jiu al 
Luncii Dunării sunt locuri de popas prielnice 
pentru multe specii acvatice migratoare. 
Acest fapt este documentat de cele 13 
exemplare de păsări inelate în opt ţări din 
Europa şi regăsite în habitatele acvatice din 
teritoriul investigat. Având în vedere că 
aceste specii aparţin patrimoniului natural 
internaţional, iar multe dintre ele sunt 
defavorizate din punct de vedere al 
conservării, protecţia lor şi a habitatelor lor 
este o problemă prioritară în planurile 
manageriale şi în demersurile transfrontaliere 
de conservare a ornitofaunei. 
 
 
Rezumat: 
 

DATE PRIVIND SPECIILE DE 
PĂSĂRI  INELATE REGĂSITE ÎN 

LUNCA DUNĂRII ÎNTRE CALAFAT  
ŞI JIU (JUD. DOLJ, ROMÂNIA) 

 
Studiul de faţă este realizat asupra speciilor 
de păsări marcate cu inele în opt ţări din 
Europa şi regăsite în Lunca Dunării, între 
Calafat şi Jiu. Păsările luate în discuţie (13 
exemplare) aparţin la 9 specii acvatice din 
genurile Phalacrocorax, Pelecanus, Ciconia, 
Plegadis, Platalea, Anas, Philomachus,  
Sterna, unele dintre acestea fiind păstrate în 
patrimoniul Muzeului Olteniei. Scopul 
studiului este de a documenta importanţa 
habitatelor acvatice din Lunca Dunării ca 
refugii adecvate pentru nevoile ecologice (de 
hrană, odihnă, adăpost) ale păsărilor 
migratoare şi de a argumenta necesitatea 
măsurilor manageriale de protecţie ale 
acestora. Datele rezultate în urma regăsirii 
păsărilor inelate pot contribui la elucidarea 
diverselor probleme legate de migraţie 
(distanţe parcurse, timpul scurs de la 
momentul inelării la cel al regăsiri rute, 
viteze de zbor  ş.a.), dar şi a altor aspecte 

legate de biologia şi ecologia speciilor. 
Totodată, se doreşte reliefarea importanţei 
colecţiilor din instituţiile muzeale şi 
necesitatea punerii în circuitul ştiinţific a 
bazelor de date acumulate. 
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Tabelul nr. 1 Păsări inelate în ţări din Europa şi regăsite în Lunca Dunării, între Calafat şi Jiu 
 

Nr. 

crt.  

Specia Cod inel 
 (seria şi nr.) 

Centrala de 
Inelare 

Locul  
inelării 
(coordonate) 

Data  
inelării 

Vârstă  
şi sex 

Locul  
regăsirii 
(coordonate) 

Data 
regăsirii 

Timpul 
scurs 

Distanţa 
parcursă  
(Km) 

1 Phalacrocorax 
carbo 

A370483 UAK Liman Molochnyy, 
Podkova, UA 
(46º38'N; 35º21'E) 

15.05.1993  Bistreţ 
(43º52'N; 23º35'E) 

15.10.1995 2 ani,  
5 luni 

969 km 

2 Pelecanus 
crispus 

I.plastic: 
55 EJ 

BGS Srebârna, BG 
(44º06'N; 27º04'E) 

15/04/01 Pui  Bistreţ 
(43º52'N; 23º35'E) 

27.08.2001 4 luni, 12 
zile 

281 km 

3 Ciconia ciconia D115283 HRZ Perlez, SRB 
(45º12'N; 20º25'E) 

26.06.1972  Pui  Negoi 
(43º55'N; 23º22'E) 

22.08.1972 1 lună, 26 
zile 

470 

4 Ciconia nigra I.plastic:  
8 AU; I.metal: 
BX4258 

CZP Malacki, SK  
(48º24'N; 17º01'E) 

04.07.1999 Pui Poiana Mare 
(43º56'N; 23º05'E) 

12.2001 2 ani,  
5 luni 

683 km 

5 Ciconia nigra 0 236 SKB Banske, Vronov Nad 
Toplou, SK 
(48º50'N; 21º34'E) 

04.07.2003  Bistreţ 
(43º52'N; 23º35'E) 

13.01.2004  6 luni,  
9 zile 

569 km 

6 Plegadis 
falcinellus 

D814396 SUM Dnestr Delta, 
Odessa, UA 
(46º27'N; 30º10'E) 

22.05.1977 pui Balta Nedeia, Măceşu  
de Sus 
(43º55'N; 23º40'E) 

12.09.1977  584 

7 Plegadis 
falcinellus 

D 814878 SUM Belyaevka, Dnestr 
Delta, UA 
(46º50'N; 30º12'E) 

03.06.1979 Pui Ciupercenii Vechi 
(43º55'N; 22º55'E) 

23.11.1979 5 luni, 20 
zile 

633 km 

8 Platalea 
leucorodia 

I.plastic: 9A 
E 6S00124 

SRB Jazovo, Voievodina, 
SRB 
(45º53'N; 20º14'E) 

20.05.2007 Pui Desa 
(43º51'N; 22º58'E) 

12.08.2007 7 luni, 
 4 zile 

316 km 

9 Anas acuta C388102 SUM Astrakhan, Delta 
Volgăi, RU 
(46º25'N; 48º55'E) 

17.07.1979 adult 
♀ 

Ciupercenii Vechi 
(43º55'N; 22º55'E) 

27.08.1979  1 lună, 10 
zile 

1996 km 

10 Anas acuta C387936 SUM Astrakhan, Delta 
Volgăi, RU 
(46º25'N; 48º55'E) 

17.07.1979 adult  
♂ 

Desa 
(43o51'N; 22º58'E) 

10.03.1980 7 luni, 21 
zile 

1992 km 
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11 Philomachus 
pugnax 

601817 DKK Amager, DK 
(55º38'N; 12º34'E) 

22.07.1971 Ad, ♂ Poiana Mare 
(43º56'N; 23º05'E) 

26.02.1972 7 luni, 4 
zile 

1420 

12 Sterna caspia  C228520 SFH - -  Bistreţ 
(43º52'N; 23º35'E) 

12.11.1972   cca.1820 
km. 

13 Sterna caspia  7082756 SVS Smaland, S 
(58º03'N; 16º53'E) 

14.06.1987 Pui  Negoi  
(43.55 N, 23.25 E) 

20.09.1987 3 luni, 
6 zile 

1690 km 
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INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI 
 
Scopul JWB 
Journal of Wetlands Biodiversity (JWB) este 
jurnalul ştiinţific oficial al Secţiei de Ştiinţele 
Naturii, Muzeul Brăilei. 

JWB este un jurnal anual care se adresează 
atât cercetătorilor consacraţi, cât şi celor tineri, 
din universităţi, facultăţi, institute de cercetare, 
muzee şi organizaţii neguvernamentale, a căror 
activitate de cercetare se desfăşoară în cadrul 
ecosistemelor acvatice. 

Principalul scop al revistei este de a publica 
rezultatele unor studii de cercetare privind 
biodiversitatea zonelor umede. Sunt acceptate 
articole originale de botanică, zoologie, ecologie, 
biogeografie, precum şi din alte ramuri biologice 
(microbiologie, genetică, evoluţionism, 
taxonomie etc.), ale căror rezultate se referă la 
inventarierea, analiza şi interpretarea 
biodiversităţii zonelor umede. De asemenea, sunt 
binevenite şi scurte note sau comentarii. 
 
Formatul şi structura manuscriselor 
Lucrările vor fi scrise concis şi corect din punct 
de vedere ştiinţific, dar şi gramatical. 
Manuscrisele care nu respectă instrucţiunile 
propuse se vor returna autorilor. Aranjarea finală 
a lucrărilor aparţine redacţiei.  

Detalii privind structura şi formatul 
manuscriselor, precum şi un model de redactare, 
pot fi accesate pe www. muzeulbrailei.ro 
(secţiunea Ştiinţele Naturii / capitolul Publicaţii). 

Manuscrisul va fi redactat în limba engleză, 
folosind fontul Times New Roman; mărimea 
generală a fontului este 11 (particularităţile vor fi 
precizate). Fiecare titlu de secţiune va avea stilul 
fontului boldat, iar pentru conţinut acesta va fi 
normal.  

Setările de pagină sunt următoarele: sus / jos 
1,42" (3,6 cm); stânga / dreapta 1,26" (3,19 cm); 
antet / subsol 1,02" (2,6 cm); spaţiere 1,5 cu 
aliniere întreaga pagină. 

Jurnalul este structurat în următoarele 
secţiuni, prezentate în ordinea apariţiei: 

(1) Titlul lucrării: mărimea fontului 14, 
poziţionat central. 

(a) Numele autorului (autorilor): se va scrie 
numele şi prenumele complet; în cazul în care 
sunt mai mulţi autori, aceştia vor fi separaţi prin 
virgulă; mărimea fontului 12, poziţionat central. 

(b) Datele profesionale de contact: instituţia, 
adresa, e-mail, la subsol; mărimea fontului 10. 

(2) Rezumat: prezentaţi pe scurt scopul 
studiului, metodele folosite, rezultatele obţinute 

şi principalele concluzii; aproximativ 200-250 
cuvinte, un singur paragraf; mărimea fontului 10. 

(3) Cuvinte cheie: nu mai mult de 8 cuvinte; 
mărimea fontului 10. 

(4) Introducere: prezentaţi succint stadiul 
actual al cercetărilor şi cunoştinţelor cu privire la 
tema abordată; precizaţi scopul şi obiectivele 
urmărite prin cercetarea personală. 

(5) Materiale şi metode: o scurtă prezentare a 
zonei de studiu. Precizaţi materialele şi metodele 
utilizate; nu detaliaţi metodele consacrate şi 
descrise în alte lucrări; dacă folosiţi o metodă 
nouă, cu contribuţii personale, detaliaţi pentru a 
permite replicarea lor de către cititori. 

(6) Rezultate şi discuţii: prezentaţi în mod 
obiectiv rezultatele, folosindu-vă şi de materiale 
ilustrative (tabele şi figuri). Fiecare material 
ilustrativ va fi însoţit de o legendă pentru 
explicarea pe scurt a termenilor folosiţi. 
Legendele sunt inserate imediat sub materialele 
ilustrative (cu excepţia cazurilor în care acestea 
pot fi incluse în cadrul lor: de ex. la grafice). 

În text trimiterea la tabele se face prin "Tab. 
(n)", iar pentru figuri prin "Fig. (n)". 
Numerotarea se realizează în ordine de la 1 la 
"n". În funcţie de mărime materialele ilustrative 
vor fi integrate în text sau în Anexe (de exemplu, 
un tabel care depăşeşte o pagină se va integra la 
Anexe). În acest caz în text se va specifica 
"Anexe" după numele şi numărul materialului 
ilustrativ (ex. "Tab. 1, Anexe"). Atât pentru 
tabelele şi figurile integrate în text, cât şi pentru 
cele din Anexe, se va scrie denumirea "Tabelul 
nr. (n)" sau "Figura nr. (n)", mărimea fontului 10, 
stil boldat, urmat de titlul tabelului sau figurii, 
fontul de mărimea 10, stil normal. Conţinutul 
textului din interiorul tabelelor şi figurilor va 
avea mărimea fontului de 10, stil normal.   

Pentru numerotarea materialelor ilustrative 
se va folosi sistemul arabic; se vor utiliza 
unităţile metrice de măsură. La tabele nu se vor 
folosi linii verticale; linii orizontale vor fi folosite 
doar la capul de tabel şi după ultimul rând. 

Denumirile ştiinţifice de gen şi specie se vor 
scrie în stil italic. Alte grupe taxonomice se vor 
scrie normal. Evitaţi repetarea inutilă a datelor. 
Nu interpretaţi datele în această parte a secţiunii.  

Imediat după prezentarea rezultatelor se trece 
la interpretarea acestora (discuţii). Insistaţi pe 
semnificaţia rezultatelor obţinute comparativ cu 
datele deja cunoscute în literatură. Discuţiile 
trebuie să fie la obiect şi fără a fi excesiv 
speculative.  
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(7) Concluzii: accentuaţi ceea ce este 
important şi relevant în studiul prezentat; folosiţi 
fraze scurte şi precise, dar care să marcheze 
valoarea lucrării. 

(8) Rezumat: în limba română; traducerea 
după rezumatul din limba engleză se va face de 
către redacţia revistei. 

(9) Mulţumiri (opţional): mărimea fontului 
10. 

(10) Referinţe bibliografice: se va scrie 
numai literatura citată în text. 

În text, în funcţie de situaţie, folosiţi 
următoarele forme de citări:  

- pentru un singur autor: Margalef (1994) sau 
(Margalef 1994);  

- doi autori: Horne şi Goldman (1994) sau 
(Horne şi Goldman 1994);  

- mai mulţi autori: Mitsch şi colab. (2009) 
sau (Mitsch şi colab. 2009). 

- pentru mai multe citări la un loc, separarea 
se face prin ";" în ordinea anilor: (Margalef 1994; 
Mitsch şi colab. 2009). 

În secţiunea Referinţe bibliografice, lista 
citărilor se va face în ordinea alfabetică, mărimea 
fontului 10. Potrivit cu tipul publicaţiei citările se 
fac în felul următor: 

- pentru cărţi:  
LAMPERT W., SOMMER U. (2007), 
Limnoecology: The Ecology of Lakes and 
Streams, 2nd edition, Oxford University Press, 
Oxford, UK. 
TOWNSEND C.R. (1991), Community 
Organization in Marine and Freshwater 
Environments, In: Fundamentals of Aquatic 
Ecology (R.S.K. Barnes, K.H. Mann, eds), pp. 
125-144, Cambridge University Press, 
Cambridge, UK. 

- pentru articole: 
SCHIELZETH H., EICHHORN G., HEINICKE 
TH, JOHANNES KAMP J.,  KOSHKIN M.A., 
KOSHKIN A.V., LACHMANN L (2008), 
Waterbird population estimates for a key staging 
site in Kazakhstan: a contribution to wetland 
conservation on the Central Asian flyway, Bird 
Conservation International 18: 71-86. 
 - pentru teze: 
CIURANA J.C. (2010), Food webs of 
Mediterranean coastal wetlands, Ph.D. 
dissertation, Institute of Aquatic Ecology, 
University of Girona, Girona, Spain. 
 - pentru citări de pe internet: 
WETLANDS INTERNATIONAL (on line) 
(2010), Biodiversity loss and the global water 
crisis. A fact book on the links between 

biodiversity and water security, 
http://www.wetlands.org/LinkClick.aspx?filetick
et=clVnYMlZP88%3d&tabid=56. 

- pentru lucrările nepublicate citările se fac 
numai în text, cu menţionarea "date nepublicate". 

(11) Anexe (opţional): doar pentru 
materialele ilustrative care depăşesc conţinutul 
unei pagini şi nu pot fi incluse în text. 

 
Pregătirea şi transmiterea manuscriselor 
Manuscrisele trebuie să fie sub formă de 
documente Word (.doc). Pentru utilizatorii de 
Word 2007 recomandăm salvarea fişierelor în 
Word 97-2003. 

Autorii nu sunt restricţionaţi la un anumit 
număr de pagini, sau la un singur manuscris, dar 
se recomandă evitarea exagerărilor. 

Materialele ilustrative (tabele, figuri) pot fi 
color. Figurile de tip imagini (hărţi, fotografii 
etc.) vor fi în format .bmp, .tiff sau .jpg de înaltă 
calitate (minim 300 dpi); ele vor fi transmise în 
fişiere individuale, chiar dacă acestea sunt 
integrate şi în text; se impune păstrarea aceloraşi 
nume şi numere din text. De reţinut că în forma 
tipărită a revistei toate materialele ilustrative vor 
fi în alb-negru; în varianta on-line a revistei, toate 
tabelele şi figurile primite color vor fi prezentate 
color.  

Manuscrisele pot fi trimise prin poştă în 
format electronic (suport CD) pe adresa redacţiei: 

Muzeul Brăilei 
Secţia de Ştiinţe ale Naturii 
Journal of Wetlands Biodiversity 
Şos. Parcului Nr. 15, 810296 Brăila  
România 

sau prin e-mail la următoarele adrese: 
journalwetlandsbiodiversity@yahoo.com 
jwb.editorial@yahoo.com 

 
Acceptarea şi tipărirea 
Toate manuscrisele primite vor fi supuse 
procesului de revizuire (peer-review) de către 
membrii Comitetului de Redacţie. Autorii vor fi 
anunţaţi de rezultatul procesului de revizuire în 
cel mai scurt timp. Lucrările pot fi acceptate 
pentru tipărire, returnate autorilor pentru 
efectuarea unor modificări sau respinse definitiv. 

Toate costurile de tipărire sunt suportate de 
către Muzeul Brăilei. 
 
Responsabilitatea pentru originalitatea şi 
corectitudinea ştiinţifică revine în 
exclusivitate autorilor. 
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS 
 
Purpose of JWB  
The Journal of Wetlands Biodiversity (JWB) is 
the official scientific magazine of the Department 
of Natural Sciences of the Museum of Braila. 

JWB is an annual journal featuring both 
experienced and new researchers from 
universities, faculties, research institutes, 
museums and non-governmental organizations, 
whose research activity takes place in aquatic 
ecosystems. 

The main purpose of the journal is to publish 
results of research studies concerning wetlands 
biodiversity. Original articles are accepted on 
botany, zoology, ecology, biogeography, as well 
from other branches of biology (microbiology, 
genetics, evolution, taxonomy etc.) whose results 
relate to inventory, analysis and  interpretation of 
wetlands biodiversity. Short notes and comments 
are also welcomed. 
 
Format and structure of the manuscripts 
Accepted papers will be written concisely and 
accurately as well as being scientifically and 
grammatically sound. Manuscripts that do not 
comply with this expectation will be returned to 
the authors. The final arrangement of the 
published works is entirely the responsibility of 
the Editor.  

Details of format and structure of 
manuscripts and a drafting model can be accessed 
on www. muzeulbrailei.ro (section Natural 
Sciences / chapter Publications). 

The manuscript will be written in English, by 
using Times New Roman font, overall size 11, 
line spacing 1.5, justify (features will be 
specified). Style font bold for each section title, 
regular for the text.  

Page setup: top / bottom 1.42" (3.6 cm); left / 
right 1.26" (3.19 cm); header / footer 1.02" (2.6 
cm). 

The journal is divided into following 
sections (in order of occurrence): 

(1) Paper title: font size 14, style center. 
(a) Author(s) name: write the full name and 

surname; where there are several authors, they 
will be separated by commas; font size 12, style 
center. 

(b) Professional contact data: institution, 
address, e-mail; font size 10, in footer. 

(2) Abstract: presented briefly the aim of the 
study, methods used (not discribed), results 
obtained and the main conclusions; about 200-
250 words, one paragraph, font size 10. 

(3) Keywords: no more than 8 words; font 
size 10. 

(4) Introduction: summarizes the current 
state of research and knowledge on the subject 
discussed; specify the purpose and objectives of 
your individual research. 

(5) Materials and methods: a short 
presentation of the study area. Indicate materials 
and methods used; no details of the methods 
already known and described in other papers; if 
you use a new method, with individual 
contributions, detail to allow it replication by 
readers. 

(6) Results and discussion: objectively 
present the results using your illustrative 
materials (tables and figures). Each illustrative 
material will be accompanied by a caption for 
explanation of terms used. Captions are inserted 
just below the illustrative material (unless they 
can be included in them: for example graphics). 

In the text reference to tables is by "Tab(s). 
(n)", iar pentru figuri prin "Fig(s). (n)". The 
numbering is done in order from 1 to "n". 
Depending on the size illustrative materials will 
be integrated into text or Annexes (for example, a 
table exceeding one page will be in the Annexes). 
In this case specified in text "Annexes" after the 
name and number of illustrative material (eg. 
"Tab. 1, Anexe"). As for the tables and figures 
embedded in text and those in Annexes, will 
write the name "Table no. (n)" or "Figure no. 
(n)", font size 10, style bold, followed by the 
table or figure title, font size 10, style regular. 
The content of the text inside tables and figures 
have font size 10, style regular.  

The Metric system and Arabic numbering 
must be used. When insert a table don’t use 
vertical lines; horizontal lines will be used only at 
the head of table and after the last row. 

The scientific names of genus and species 
will be written in italic style; other taxonomic 
groups will be written in regular style. 

Avoid duplication of data. Do not interpret 
the data in this part of section.  

Immediately after presenting the results go to 
their interpretation (discussion). Focus on the 
significance of the results compared to data 
already known in literature. Discussions should 
be specific and not to be too speculative.  

(7) Conclusions: emphasize what is 
important and is relevant in the study presented; 
use short and precise sentences.   
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(8) Rezumat: in Romanian; translated by 
English Abstract will be made by the journal 
Editor. 

(9) Acknowledgments (optional): font size 
10. 

(10) References: will write only literature 
cited in text. 

In the text, according to the situation, use the 
following types of citations:  

-for a single author: Margalef (1994) or 
(Margalef 1994);  

- two authors: Horne and Goldman (1994) or 
(Horne and Goldman 1994);  

- several authors: Mitsch et al. (2009) or 
(Mitsch et al. 2009);  

- for more citations in one place, separation 
is done by ";" in order of years: (Margalef 1994; 
Mitsch et al. 2009). 

In the References section, list of citations 
will be in alphabetical order; font size 10.  

According to the type of publication citations 
are as follows: 

- for books:  
LAMPERT W., SOMMER U. (2007), 

Limnoecology: The Ecology of Lakes and 
Streams, 2nd edition, Oxford University 
Press, Oxford, UK. 

TOWNSEND C.R. (1991), Community 
Organization in Marine and Freshwater 
Environments, In: Fundamentals of Aquatic 
Ecology (R.S.K. Barnes, K.H. Mann, eds), 
pp. 125-144, Cambridge University Press, 
Cambridge, UK. 
- for articles: 

SCHIELZETH H., EICHHORN G., HEINICKE 
TH, JOHANNES KAMP J.,  KOSHKIN 
M.A., KOSHKIN A.V., LACHMANN L 
(2008), Waterbird population estimates for a 
key staging site in Kazakhstan: a 
contribution to wetland conservation on the 
Central Asian flyway, Bird Conservation 
International 18: 71-86. 

 - for thesis: 
CIURANA J.C. (2010), Food webs of 

Mediterranean coastal wetlands, Ph.D. 
dissertation, Institute of Aquatic Ecology, 
University of Girona, Girona, Spain. 

 - for citations on internet: 
WETLANDS INTERNATIONAL (on line) 

(2010), Biodiversity loss and the global 
water crisis. A fact book on the links between 
biodiversity and water security, 
http://www.wetlands.org/LinkClick.aspx?file
ticket=clVnYMlZP88%3d&tabid=56. 

 - for unpublished material the citation are 
only in text, indicating "unpublished data". 
(11) Annexes (optional): only for the 

illustrative materials exceeding content of a page 
and can not be included in the text. 

 
Preparation and submission of the 
manuscript 
Manuscripts must be in the Word Documents 
form (.doc). For Word 2007 users it is suggested 
that you save files in Word 97-2003. 

The authors are not restricted to a certain 
number of pages or a single manuscript, but it is 
recommended to avoid excessive length. 

The illustrative materials (tables and figures) 
can be in color. The figures image type (maps, 
photos etc.) will be in .bmp, .tiff or .jpg format 
high quality (minimum 300 dpi); they will be sent 
in separate files, even if they are integrated into 
text; it must keep the same names and numbers in 
the text. Note that in the magazine printed form 
all illustrative materials will be in black and 
white; in the online version of the journal, all 
tables and figures  received in color will be 
shown in color.  

The manuscripts can be submitted by post in 
electronic format (on CD suport) on the Editorial 
office: 

Museum of Braila 
Department of Natural Sciences 
Journal of Wetlands Biodiversity 
Sos. Parcului No. 15, 810296 Braila  
Romania 

or attachment by e-mail at following address 
(recommended): 

journalwetlandsbiodiversity@yahoo.com 
jwb.editorial@yahoo.com 

 
Acceptance and printing 
All manuscripts received will be subject to the 
review process (peer-review) by the members of 
Editorial Board. Authors will be notified of the 
outcome of the review process in the shortest 
time. Papers can be accepted for printing, 
returned to authors for making changes or   
finally rejected. 

All printing costs are supported by the 
Museum of Braila. 
 
The responsibility for originality and 
scientific accuracy lies solely with the 
authors. 

 


