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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

O R D I N
privind aprobarea Planului de management al sitului 

Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului*)

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 116.058/DD din 29.01.2020 al
Direcției biodiversitate,

ținând cont de Avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
nr. 6.025 din 21.01.2019, Decizia etapei de încadrare nr. 83 din 5.12.2018 emisă
de Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița în baza prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare, Avizul Ministerului
Culturii și Identității Naționale nr. 4.689 din 4.07.2019, Adresa Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 92.265 din 11.11.2019, Adresa Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 103.862 din 31.07.2019 și Adresa
Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 6.514 din 15.05.2019,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului,
Apelor și Pădurilor,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Leonard Achiriloaei,

secretar de stat

București, 21 februarie 2020.
Nr. 302.

*) Ordinul nr. 302/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din
17 martie 2020 și este reprodus și în acest număr bis.
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CUPRINS 
 
1. INFORMAȚII GENERALE 

1.1. Descrierea sintetică a Planului de management 

1.2. Procesul de elaborare al Planului de management 

1.3. Descrierea ariei naturale protejate vizate de Planul de management 

1.3.1. Aria naturală protejată vizată de Planul de management 

1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate vizate de Planul de management 

1.3.3. Limitele ariei naturale protejate vizate de Planul de management 

1.3.4. Zonarea internă a ariei naturale protejate 

2. MEDIUL ABIOTIC AL ARIEI NATURALE PROTEJATE 

2.1. Geologie 

2.2. Hidrografie 

2.3. Pedologie 

2.4. Clima 

2.5. Elemente de interes conservativ, de tip abiotic 

3. MEDIUL BIOTIC AL ARIEI NATURALE PROTEJATE 

3.1. Ecosistemele 

3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria naturală protejată 

3.3. Specii de avifaună de interes conservativ pentru care a fost declarată aria naturală 

protejată 

Accipiter gentilis 

Acrocephalus arundinaceus 

Acrocephalus palustris 

Acrocephalus schoenobaenus 

Acrocephalus scirpaceus 

Actitis hypoleucos 
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Alauda arvensis 

Anas crecca 

Anas platyrhynchos 

Anas querquedula 

Anas strepera 

Anser albifrons 

Ardea cinerea 

Ardeola ralloides 

Asio otus 

Buteo buteo 

Carduelis cannabina 

Carduelis carduelis 

Carduelis chloris 

Certhia familiaris 

Charadrius dubius 

Chlidonias hybridus 

Chlidonias leucopterus 

Chlidonias niger 

Ciconia ciconia 

Ciconia nigra 

Coccothraustes coccothraustes 

Corvus corone 

Corvus monedula 

Coturnix coturnix 

Crex crex 

Cuculus canorus 

Cygnus cygnus 
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Cygnus olor 

Delichon urbica 

Dendrocopos major 

Dendrocopos medius 

Egretta alba 

Egretta garzetta 

Emberiza citrinella 

Erithacus rubecula 

Falco vespertinus 

Fringilla coelebs 

Fulica atra 

Galerida cristata 

Gallinula chloropus 

Himantopus himantopus 

Hirundo rustica 

Ixobrychus minutus 

Lanius collurio 

Larus cachinnans 

Larus ridibundus 

Locustella luscinioides 

Luscinia megarhynchos 

Mergus albellus 

Merops apiaster 

Miliaria calandra 

Motacilla alba 

Motacilla flava 

Muscicapa striata 
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Nycticorax nycticorax 

Oenanthe oenanthe 

Oriolus oriolus 

Parus caeruleus 

Parus major 

Parus palustris 

Passer domesticus 

Passer montanus 

Phalacrocorax carbo sinensis 

Phalacrocorax carbo 

Phalacrocorax pygmeus 

Philomachus pugnax 

Phoenicurus ochruros 

Phylloscopus collybita 

Pica pica 

Platalea leucorodia 

Plegadis falcinellus 

Podiceps cristatus 

Podiceps grisegena 

Podiceps nigricollis 

Rallus aquaticus 

Riparia riparia 

Saxicola rubetra 

Saxicola torquata 

Sitta europaea 

Sterna hirundo 

Streptopelia decaocto 
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Streptopelia turtur 

Sturnus vulgaris 

Sylvia atricapilla 

Sylvia communis 

Sylvia curruca 

Tachybaptus ruficollis 

Tringa glareola 

Turdus merula 

Turdus philomelos 

Upupa epops 

Vanellus vanellus 

Specii de păsări observate în situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului în timpul 

acțiunilor de inventariere-cartare, care nu apar în formularul standard 

Alcedo atthis 

Anas acuta 

Anas clypeata 

Anas penelope 

Apus apus 

Apus melba 

Ardea purpurea 

Asio flammeus 

Athene noctua 

Aythya ferina 

Aythya fuligula 

Aythya nyroca 

Bucephala clangula 

Burhinus oedicnemus 
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Calidris alpina 

Calidris ferruginea 

Cecropis daurica 

Circus aeruginosus 

Circus cyaneus 

Circus pygargus 

Columba palumbus 

Corvus corax 

Corvus frugilegus 

Dendrocopos syriacus 

Emberiza schoeniclus 

Falco subbuteo 

Falco tinnunculus 

Gallinago gallinago 

Garrulus glandarius 

Gavia arctica 

Haliaeetus albicilla 

Haematopus ostralegus 

Hippolais icterina 

Lanius excubitor 

Larus canus 

Larus fuscus 

Larus michahellis 

Limosa limosa 

Melanocorypha calandra 

Motacilla citreola 

Otus scops 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 9



8 
 

Pandion haliaetus 

Pelecanus crispus 

Pelecanus onocrotalus 

Phylloscopus sibilatrix 

Pluvialis squatarola 

Recurvirostra avosetta 

Sylvia nisoria 

Tadorna tadorna 

Tringa nebularia 

Tringa ochropus 

Tringa stagnatilis 

Troglodytes troglodytes 

Turdus pilaris 

3.4. Alte specii de floră şi faună relevante pentru aria naturală protejată 

4. INFORMAȚII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE 

4.1. Comunitățile locale și factorii interesați 

4.1.1. Comunitățile locale 

4.1.2. Factorii interesați 

4.2. Utilizarea terenului 

4.3. Situația juridică a terenurilor 

4.4. Administratori, gestionari și utilizatori 

4.5. Infrastructură și construcții 

4.6. Patrimoniu cultural 

4.7. Obiective turistice 

5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT, PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI, ASUPRA 

ARIEI NATURALE PROTEJATE ȘI SPECIILOR ȘI HABITATELOR DE INTERES 

CONSERVATIV 

5.1. Lista activităţilor cu potenţial impact 
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5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate 

5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate 

5.2. Hărţile activităţilor cu potenţial impact 

5.2.1. Harta presiunilor actuale şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale 

protejate 

5.2.2. Harta ameninţărilor viitoare şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale 

protejate 

5.3. Evaluarea impacturilor asupra speciilor 

5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor 

5.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciilor 

6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR 

6.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ 

Accipiter gentilis 

Acrocephalus arundinaceus 

Acrocephalus palustris 

Acrocephalus schoenobaenus 

Acrocephalus scirpaceus 

Actitis hypoleucos 

Alauda arvensis 

Anas crecca 

Anas platyrhynchos 

Anas querquedula 

Anas strepera 

Anser albifrons 

Ardea cinerea 

Ardeola ralloides 

Asio otus 

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 11



10 
 

Buteo buteo 

Carduelis cannabina 

Carduelis carduelis 

Carduelis chloris 

Certhia familiaris 

Charadrius dubius 

Chlidonias hybridus 

Chlidonias leucopterus 

Chlidonias niger 

Ciconia ciconia 

Ciconia nigra 

Coccothraustes coccothraustes 

Corvus corone 

Corvus monedula 

Coturnix coturnix 

Crex crex 

Cuculus canorus 

Cygnus cygnus 

Cygnus olor 

Delichon urbica 

Dendrocopos major 

Dendrocopos medius 

Egretta alba 

Egretta garzetta 

Emberiza citrinella 

Erithacus rubecula 

Falco vespertinus 
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Fringilla coelebs 

Fulica atra 

Galerida cristata 

Gallinula chloropus 

Himantopus himantopus 

Hirundo rustica 

Ixobrychus minutus 

Lanius collurio 

Larus cachinnans 

Larus ridibundus 

Locustella luscinioides 

Luscinia megarhynchos 

Mergus albellus 

Merops apiaster 

Miliaria calandra 

Motacilla alba 

Motacilla flava 

Muscicapa striata 

Nycticorax nycticorax 

Oenanthe oenanthe 

Oriolus oriolus 

Parus caeruleus 

Parus major 

Parus palustris 

Passer domesticus 

Passer montanus 

Phalacrocorax carbo sinensis 
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Phalacrocorax carbo 

Phalacrocorax pygmeus 

Phoenicurus ochruros 

Phylloscopus collybita 

Pica pica 

Platalea leucorodia 

Plegadis falcinellus 

Podiceps cristatus 

Podiceps grisegena 

Podiceps nigricollis 

Rallus aquaticus 

Riparia riparia 

Saxicola rubetra 

Saxicola torquata 

Sitta europaea 

Sterna hirundo 

Streptopelia decaocto 

Streptopelia turtur 

Sturnus vulgaris 

Sylvia atricapilla 

Sylvia communis 

Sylvia curruca 

Tachybaptus ruficollis 

Tringa glareola 

Turdus merula 

Turdus philomelos 

Upupa epops 
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Vanellus vanellus 

Specii de păsări identificate în sit și care nu sunt listate în formularul standard al sitului 

Alcedo atthis 

Anas acuta 

Anas clypeata 

Anas penelope 

Apus apus 

Apus melba 

Ardea purpurea 

Asio flammeus 

Athene noctua 

Aythya ferina 

Aythya fuligula 

Aythya nyroca 

Bucephala clangula 

Burhinus oedicnemus 

Calidris alpina 

Calidris ferruginea 

Cecropis daurica 

Circus aeruginosus 

Circus cyaneus 

Circus pygargus 

Columba palumbus 

Corvus corax 

Corvus frugilegus 

Dendrocopos syriacus 

Emberiza schoeniclus 
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Falco subbuteo 

Falco tinnunculus 

Gallinago gallinago 

Garrulus glandarius 

Gavia arctica 

Haliaeetus albicilla 

Haematopus ostralegus 

Hippolais icterina 

Lanius excubitor 

Larus canus 

Larus fuscus 

Larus michahellis 

Limosa limosa 

Melanocorypha calandra 

Motacilla citreola 

Otus scops 

Pandion haliaetus 

Pelecanus crispus 

Pelecanus onocrotalus 

Phylloscopus sibilatrix 

Pluvialis squatarola 

Recurvirostra avosetta 

Sylvia nisoria 

Tadorna tadorna 

Tringa nebularia 

Tringa ochropus 

Tringa stagnatilis 
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Troglodytes troglodytes 

Turdus pilaris 

7. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT 

7.1. Scopul Planului de management pentru aria naturală protejată 

7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management şi activităţi 

8. PLANUL DE ACTIVITĂȚI ȘI ESTIMAREA RESURSELOR 

8.1. Planul de activități 

8.2. Estimarea resurselor necesare 

9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

9.1. Raportări periodice 

9.2. Urmărirea activităților planificate 

9.3. Indicarea activității realizate 

10. BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE 

11. ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT 
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1. INFORMAȚII GENERALE 

1.1. Descrierea sintetică a Planului de management 

 Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSPA0124 Lacurile de pe 

Valea Ilfovului reprezintă documentul oficial prin care se reglementează desfăşurarea tuturor 

activităţilor de pe cuprinsul ariei naturale protejate, precum şi din vecinătatea ei. În planul de 

management este evaluată și descrisă situația actuală a ariei naturale protejate, fiind definite 

măsurile de management/conservare necesare conservării acesteia. 

 Scopul planului de management este de a asigura un cadru legislativ adecvat pentru a 

menține sau a îmbunătăți, acolo unde este cazul, starea favorabilă de conservare a speciilor și 

habitatelor de importanță comunitară pentru care a fost desemnată aria protejată. 

Obiectivele planului de management sunt: 

1. Descrierea şi evaluarea situaţiei prezente a ariei naturale protejate din punct de vedere al 

biodiversităţii şi al condițiilor de mediu şi socio-economice; 

2. Definirea obiectivelor de management, precizarea acţiunilor de conservare necesare şi 

reglementarea activităţilor care se pot desfăşura pe teritoriul ariei protejate şi în imediata vecinătate 

în conformitate cu obiectivele de management propuse; 

3. Planificarea în timp şi spaţiu a măsurilor propuse pentru asigurarea conservării speciilor și 

habitatelor de importanță comunitară, în concordanță cu activitățile tradiționale. 

 Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectarea planurilor 

de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, 

pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum şi 

pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau 

care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate. 

 Situl de importanţă comunitară ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, a fost instituit 

prin Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială 

avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată 

şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2011.   

 Situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului a fost declarat arie de protecţie specială 

avifaunistică, datorită prezenţei speciilor de păsări care se găsesc în această zonă,  enumerate în 

Anexele 3, 4B, 5C, 5D şi 5E din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 
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ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Scopul sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului constă în asigurarea stării de 

conservare favorabilă a speciilor de păsări pentru care a fost declarat, precum şi a habitatelor 

aferente acestora, în contextul dezvoltării durabile a comunităţilor locale ce se găsesc în vecinătatea 

ariei protejate.  

 Situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se situează în regiunea de dezvoltare Sud-

Muntenia, judeţul Dâmboviţa pe teritoriul administrativ al comunelor Nucet, Ulmi şi Văcăreşti, 

fiind format din salba de lacuri de pe Valea Ilfovului - acumulările Udreşti, Bunget I, Bunget II, 

Brăteşti, Adunaţi şi Ilfoveni. 

 Conform descrierii din Formularul Standard Natura 2000, situl ROSPA0124 Lacurile de pe 

Valea Ilfovului are o suprafaţă de 602 hectare, aparţinând regiunii biogeografice continentale. 

Limitele sitului, în format vectorial - sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, ROSPA0124 

Lacurile de pe Valea Ilfovului sunt prezentate pe pagina web a autorităţii publice centrale pentru 

protecţia mediului. 

http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434 

Tabelul nr. 1 Cadrul legislativ referitor la aria naturală protejată vizată de planul de 
management 

Nr. Tip 
act 

Număr 
act An act Denumire Descriere act 

1 OUG 57 2007 

Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și 
faunei sălbatice, aprobată cu 
modificări și completări prin 
Legea nr. 49/2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

Reglementează activitatea 
din domeniul conservării 
biodiversității, 
managementului ariilor 
naturale protejate, transpune 
în legislația națională 
Directiva Pîsări și Directiva 
Habitate a Uniunii Europene 

2 HG 1284 2007 

Hotărârea nr. 1284/2007 
privind declararea ariilor de 
protecție specială avifaunistică 
ca parte integrantă a rețelei 
ecologice europene Natura 
2000 în România, completat 
prin Ordinul nr. 663/2016  

Desemnează rețeaua de Arii 
de protecție specială 
avifaunistică ca parte 
integrantă a rețelei ecologice 
europene Natura 2000 în 
Romînia 

3 OM 207 2006 

Ordinul ministrului mediului și 
gospodăririi apelor nr. 
207/2006 privind aprobarea 
conţinutului Formularului 

Aprobă conținutul 
Formularului Standard 
Natura 2000, în baza 
prevederilor actelor 
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Standard Natura 2000 şi a 
manualului de completare al 
acestuia 

normative europene, în 
vederea completării cestira 
pentru siturile Natura 2000 
din România 

4 OUG 195 2005 

Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 195/2005 
privind protecția mediului, 
aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 
265/2006, cu modificările și 
completările ulterioare 

Regelementează întreaga 
activitate de protecția 
mediului la nivel național, 
creind cadrul de reglementare 
în acest domeniu 

5 OM 1447 2017 

Ordin nr. 1447/2017 privind 
aprobarea Metodologiei de 
atribuire în administrare şi 
custodie a ariilor naturale 
protejate 

Aprobă metodologia de 
atribuire în administrare și 
custodie a ariilor naturale 
protejate 

6 OM 1433 2017 

Ordinul nr. 1433/2017 privind 
modificarea și completarea 
Metodologiei de avizare a 
tarifelor instituite de către 
administratorii/custozii ariilor 
naturale protejate pentru 
vizitarea ariilor naturale 
protejate, pentru analizarea 
documentațiilor și eliberarea de 
avize conform legii, pentru 
fotografiatul și filmatul în scop 
comercial, aprobată prin 
Ordinul ministrului mediului și 
pădurilor nr. 3.836/2012  

Aprobă metodologia de 
avizare și instituire a tarifelor 
de către administratorii și 
custozii ariilor naturale 
protejate pentru categoriile de 
activități pe care legea 
prevede posibilitatea 
perceperii de tarife 

7 Lege 107 1996 

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

Aprobă cadrul de 
reglementare în domeniul 
apelor și al protecției 
resurselor de apă la nivel 
nțional 

8 Lege 407 2006 

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

Aprobă cadrul de 
reglementare în domeniul 
vânătorii și al gestionării și 
conservării rsurselor 
cinegetice ale României 

9 Lege 46 2008 

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

Aprobă cadrul de 
reglementare în domeniul 
gestionării și exploatării 
pădurilor 

10 Lege 350 2001 

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

Aprobă cadrul de 
reglementare în domeniul 
amenajării teritoriului 
național și urbanism 

11 OM 19 2010 
Ordinul ministrului mediului și 
pădurilor nr. 19/2010 pentru 

Aprobă ghidul privind 
realizarea evaluării adecvate 
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aprobarea Ghidului 
metodologic privind evaluarea 
adecvată a efectelor potenţiale 
ale planurilor sau proiectelor 
asupra ariilor naturale protejate 
de interes comunitar 

a efectelor potenţiale ale 
planurilor sau proiectelor 
asupra ariilor naturale 
protejate de interes comunitar 

12 HG 1076 2004 

Hotărârea de Guvern nr. 
1076/2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe, cu 
modificările și completările 
ulterioare 

Aprobă procedura de 
realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe cu 
scopul identificării efectuluia 
supra mediului 

13 OM 979 2009 

Ordinul ministrului mediului 
nr. 979/2009 privind 
introducerea de specii alohtone, 
intervenţiile asupra speciilor 
invazive, precum şi 
reintroducerea speciilor 
indigene prevăzute în anexele 
nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, pe teritoriul 
naţional 

Aprobă procedura de 
introducerii și intervențiilor 
asupra sepeciilor invazive și 
procedura de reintroducere a 
speciilor indigene 

14 OUG 23 2008 

Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind  
pescuitul și acvacultura, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

Reglementează protecția, 
conservarea, administrarea și 
exploatarea resurselor 
acvatice vii, activitatea de 
acvacultură, procesarea și 
comercializarea produselor 
obținute din pescuit și 
acvacultură 

 
Tabelul nr. 2 Centralizatorul măsurile adresate speciilor de interes conservativ în funcție de 

starea de conservare a acestora și presiunile și amenințările cu care se confruntă acestea 
Aria naturală 

protejată/ 
Elementele de interes 

conservativ 

Starea de 
conservare 
F/NI/NR 

Presiune (P)  / Amenințare (A) 
cod 

Măsurile active 
de conservare 

propuse 

Aria naturală protejată ROSPA0124 
Uliu păsărar - Accipiter 
gentilis - rezident 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
B02.01, B02.02, B02.04, D01.02, 
D01.04, D02.01.01, F03.02.03, I01. 
A: 
B02.01, B02.02, B02.04, B04,  

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
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D01.02, D01.04, D02.01.01, 
F03.02.03, I01. 

 

Lăcar mare - 
Acrocephalus 
arundinaceus -  
reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea, 

P: 
E01.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J01, J02.06, J02.06.04. 
A:  
E01.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J01, J02.06, J02.06.04, 
M01.02, M01.03 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 
 

Lăcar de mlaștină - 
Acrocephalus palustris – 
reproducere 

NR - 
nefavorabilă 
- rea 

P: 
E01.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J01, J02.06, J02.06.04. 
A:  
E01.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J01, J02.06, J02.06.04, 
M01.02, M01.03 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Lăcar mic - 
Acrocephalus 
schoenobaenus - 
reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
E01.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J01, J02.06, J02.06.04. 
A:  
E01.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J01, J02.06, J02.06.04, 
M01.02, M01.03 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 
 

Lăcar de stuf - 
Acrocephalus scirpaceus 
- reproducere 

Necunoscută 
- - 

Fluierar de munte - 
Actitis hypoleucos - 
reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E03.01, F01, F02.03, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01,  
J01.01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E03.01, F01, F02.03, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04, M01.01, 
M01.02, M01.03, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 
 

Fluierar de munte - 
Actitis hypoleucos - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
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F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

Ciocârlie de câmp - 
Alauda arvensis - 
reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, I01, J01.01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, I01, M01.01, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 
 

Rață mică - Anas crecca 
- pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 
 

Rață mică - Anas crecca  
- iernare 

 F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Rață mare - Anas 
platyrhynchos - iernare 

 F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Rață mare - Anas 
platyrhynchos - pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
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J02.06.04. 
Rață mare - Anas 
platyrhynchos – 
reproducere 

NR - 
nefavorabilă 
- rea 

P: 
B02.01, B02.02, B02.04, F01, 
F02.03, F03.01, H01.05, H01.07, 
H01.08, H02.07, I01, J02.06, 
J02.06.04. 
A: 
B02.01, B02.02, B02.04, B04, F01, 
F02.03, F03.01, H01.05, H01.07, 
H01.08, H02.07, I01, J02.06, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 
 

Rață cârâitoare - Anas 
querquedula - 
reproducere 

NR - 
nefavorabilă 
- rea 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E03.01, F01, F02.03, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J01.01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E03.01, F01, F02.03, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04, M01.01, 
M01.02, M01.03, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 
 

Rață cârâitoare - Anas 
querquedula - pasaj 

 F -
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Rață pestriță - Anas 
strepera - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Gârliță mare - Anser 
albifrons - pasaj 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
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A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

Stârc cenușiu - Ardea 
cinerea - iernare 

F - 
favorabilă 

P: 
A06.01.02, A07, B02.01, B02.02, 
B02.04, D02.01.01, F01, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04 
A: 
A06.01.02, A07, B02.01, B02.02, 
B02.04, B04, D02.01.01, F01, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J02.06, J02.06.04 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 
 

Stârc cenușiu - Ardea 
cinerea - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
A06.01.02, A07, B02.01, B02.02, 
B02.04, D02.01.01, F01, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04 
A: 
A06.01.02, A07, B02.01, B02.02, 
B02.04, B04, D02.01.01, F01, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J02.06, J02.06.04 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 
 

Stârc galben - Ardeola 
ralloides - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
B02.01, B02.02, B02.04, F01, 
F02.03, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
B02.01, B02.02, B02.04, B04, F01, 
F02.03, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Ciuf de pădure - Asio 
otus - reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
D01.02, D01.04, D02.01.01, 
F03.02.03, I01. 
A: 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, D01.02, D01.04, D02.01.01, 
F03.02.03, I01. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 
 

Șorecar comun - Buteo 
buteo - reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
B02.01, B02.02, B02.04, D01.02, 
D01.04, D02.01.01, F03.02.03, I01. 
A: 
B02.01, B02.02, B02.04, B04,  
D01.02, D01.04, D02.01.01, 
F03.02.03, I01. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 
 

Cânepar - Carduelis 
cannabina - reproducere 

NI -
nefavorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
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- inadecvată A07, A08, E01.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, I01, M01.01, 
M02.02, 

A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 
 

Sticlete - Carduelis 
carduelis - reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 
 

Florinte - Carduelis 
chloris  - reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 
 

Cojoaică de pădure - 
Certhia familiaris - 
rezident 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
B02.01, B02.02, B02.04, E01.01, 
I01. 
A: 
B02.01, B02.02, B02.04, B04, 
E01.01, I01, M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 
 

Prundăraș gulerat mic - 
Charadrius dubius - 
pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Prundăraș gulerat mic - 
Charadrius dubius - 
reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E03.01, F01, F02.03, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J01.01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E03.01, F01, F02.03, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04, M01.01, 
M01.02, M01.03, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
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Chirighiță cu obraz alb - 
Chlidonias hybridus - 
pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Chirighiță cu obraz alb - 
Chlidonias hybridus - 
reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E03.01, F01, F02.03, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J01.01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E03.01, F01, F02.03, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04, M01.01, 
M01.02, M01.03, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Chirighiță cu aripi albe - 
Chlidonias leucopterus - 
pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Chirighiță neagră - 
Chlidonias niger - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Barză albă - Ciconia 
ciconia - reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A06.01.02, A07, A08, D02.01.01, 
E01.01, E02.01, E03.01, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04. 
A: 
A06.01.02, A07, A08, D02.01.01, 
E01.01, E02.01, E03.01, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.1.1.15. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
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J02.06, J02.06.04. 
Barză albă - Ciconia 
ciconia - pasaj 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A06.01.02, A07, A08, D02.01.01, 
E01.01, E02.01, E03.01, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04. 
A: 
A06.01.02, A07, A08, D02.01.01, 
E01.01, E02.01, E03.01, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 
 

Barză neagră - Ciconia 
nigra - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
A06.01.02, A07, B02.01, B02.02, 
B02.04, D02.01.01, F01, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04 
A: 
A06.01.02, A07, B02.01, B02.02, 
B02.04, B04, D02.01.01, F01, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J02.06, J02.06.04 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 
 

Barză neagră - Ciconia 
nigra - reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
A06.01.02, A07, B02.01, B02.02, 
B02.04, D02.01.01, F01, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04 
A: 
A06.01.02, A07, B02.01, B02.02, 
B02.04, B04, D02.01.01, F01, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J02.06, J02.06.04 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 

Botgros - 
Coccothraustes  
coccothraustes - 
reproducere 

 NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Cioară grivă - Corvus 
corone cornix - rezidentă 

F - 
favorabilă 

P: 
A06.01.02, A07, A08, E03.01, 
F03.02.03, I01. 
A: 
A06.01.02, A07, A08, E03.01, 
F03.02.03, I01. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Stâncuță - Corvus 
monedula - rezidentă 

F - 
favorabilă 

P: 
A06.01.02, A07, A08, E03.01, 
F03.02.03, I01. 
A: 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
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A06.01.02, A07, A08, E03.01, 
F03.02.03, I01. 

 

Prepeliță - Coturnix 
coturnix - reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, I01, J01.01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, I01,  M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Cârstel de câmp - Crex 
crex - reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, I01, 
J01.01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01,  I01, 
M01.01, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Cuc - Cucculus canorus 
- reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Lebădă de iarnă - 
Cygnus cygnus - iernare 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, D02.01.01, E01.01, 
E02.01, E03.01, F01, F02.03, 
F03.01, F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, D02.01.01, E01.01, 
E02.01, E03.01, F01, F02.03, 
F03.01, F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 

Lebădă de iarnă - 
Cygnus cygnus - pasaj 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, D02.01.01, E01.01, 
E02.01, E03.01, F01, F02.03, 
F03.01, F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04. 
A: 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
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A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

 

Lebădă de vară - Cygnus 
olor - iernare 

F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, D02.01.01, E01.01, 
E02.01, E03.01, F01, F02.03, 
F03.01, F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 

Lebădă de vară - Cygnus 
olor - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, D02.01.01, E01.01, 
E02.01, E03.01, F01, F02.03, 
F03.01, F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 
 

Lăstun de casă - 
Delichon urbica - pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
A06.01.02, A07, A08, I01, J01.01. 
A: 
A06.01.02, A07, A08, I01. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Ciocănitoare pestriță 
mare - Dendrocopos 
major - rezidentă 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
B02.01, B02.02, B02.04, E01.01, 
I01. 
A: 
B02.01, B02.02, B02.04, B04, 
E01.01, I01, M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Ciocănitoare de stejar -  
Dendrocopos medius - 
rezidentă 

NR - 
nefavorabilă 
- rea 

 P: 
B02.01, B02.02, B02.04, E01.01, 
I01. 
A: 
B02.01, B02.02, B02.04, B04, 
E01.01, I01, M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Egretă mare - Egretta 
alba - pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, D02.01.01, E01.01, 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
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E02.01, E03.01, F01, F02.03, 
F03.01, F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, D02.01.01, E01.01, 
E02.01, E03.01, F01, F02.03, 
F03.01, F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.13. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 

Egretă mică - Egretta 
garzetta - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, D02.01.01, E01.01, 
E02.01, E03.01, F01, F02.03, 
F03.01, F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, D02.01.01, E01.01, 
E02.01, E03.01, F01, F02.03, 
F03.01, F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 

Egretă mică - Egretta 
garzetta - reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, D02.01.01 
E01.01, E02.01, E03.01, F01, 
F02.03, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J01.01, J02.06, 
J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, D02.01.01, 
E01.01, E02.01, E03.01, F01, 
F02.03, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04, 
M01.02, M01.03. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 

Presură galbenă - 
Emberiza citrinella - 
iernare 

 F - 
favorabilă 

P: 
A06.01.02, A07, A08, I01, J01.01. 
A: 
A06.01.02, A07, A08, I01. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Măcăleandru - Erithacus 
rubecula - reproducere 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
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Vânturel de seară - Falco 
vespertinus - pasaj 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
B02.01, B02.02, B02.04, D01.02, 
D01.04, D02.01.01, F03.02.03, I01. 
A: 
B02.01, B02.02, B02.04, B04,  
D01.02, D01.04, D02.01.01, 
F03.02.03, I01. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 

Cinteză de pădure - 
Fringilla coelebs - 
reproducere 

NR - 
nefavorabilă 
- rea 

P: 
B02.01, B02.02, B02.04, E01.01, 
I01. 
A: 
B02.01, B02.02, B02.04, B04, 
E01.01, I01, M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Lișiță - Fulica atra - 
reproducere 

 NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E03.01, F01, F02.03, F03.02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J01.01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E03.01, F01, F02.03, F03.02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J02.06, J02.06.04, M01.01, 
M01.02, M01.03, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Lișiță - Fulica atra - 
iernare 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Lișiță - Fulica atra - 
pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Ciocârlan - Galerida 
cristata - reproducere 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, I01, J01.01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, I01, M01.01, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Găinușă de baltă - NR - P: A.1.1.6. 
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Gallinula chloropus - 
reproducere 

nefavorabilă 
- rea 

E01.01, E03.01, F01, F02.03, 
F03.02.03, H01.05, H01.07, 
H01.08, H02.07, I01, J01, J02.06, 
J02.06.04. 
A:  
E01.01, E03.01, F01, F02.03, 
F03.02.03, H01.05, H01.07, 
H01.08, H02.07, I01, J01, J02.06, 
J02.06.04, M01.02, M01.03 

A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Piciorong - Himantopus 
himantopus - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Piciorong - Himantopus 
himantopus - 
reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E02.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J01.01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E02.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J02.06, J02.06.04, M01.02, 
M01.03. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Rândunică - Hirundo 
rustica - reproducere 

F - 
favorabilă 

P: 
A06.01.02, A07, A08, I01, J01.01. 
A: 
A06.01.02, A07, A08, I01. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Rândunică - Hirundo 
rustica - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
A06.01.02, A07, A08, I01, J01.01. 
A: 
A06.01.02, A07, A08, I01. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Stârc pitic - Ixobrychus 
minutus  - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
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Sfrâncioc roșiatic - 
Lanius collurio - 
reproducere 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Pescăruș pontic - Larus 
cachinnans - iernare 

F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Pescăruș pontic - Larus 
cachinnans - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Pescăruș râzător - Larus 
ridibundus  - iernare 

F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Pescăruș râzător - Larus 
ridibundus - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
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A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

Grelușel de stuf - 
Locustella lusciniudes - 
reproducere 

NR - 
nefavorabilă 
- rea 

P: 
E01.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J01, J02.06, J02.06.04. 
A:  
E01.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J01, J02.06, J02.06.04, 
M01.02, M01.03 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Privighetoare roșcată - 
Luscinia megarhynchos - 
reproducere 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, B02.01, E01.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, B02.01, E01.01, I01, 
M01.01, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Ferestraș mic - Mergus 
albellus - pasaj 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Prigorie - Merops 
apiaster - reproducere 

F - 
favorabilă 

P: 
A06.01.02, A07, A08, I01, J01.01. 
A: 
A06.01.02, A07, A08, I01. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Presură sură - Miliaria 
calandra - reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Codobatură albă - 
Motacilla alba - 
reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 

Codobatură galbenă - NI - P: A.1.1.6. 
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Motacilla flava - 
reproducere 

nefavorabilă 
- inadecvată 

A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Muscar sur - Muscicapa 
striata - reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
B02.01, B02.02, B02.04, E01.01, 
I01. 
A: 
B02.01, B02.02, B02.04, B04, 
E01.01, I01, M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Stârc de noapte - 
Nycticorax nycticorax - 
pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
B02.01, B02.02, B02.04, F01, 
F02.03, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
B02.01, B02.02, B02.04, B04, F01, 
F02.03, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Stârc de noapte - 
Nycticorax nycticorax - 
reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
B02.01, B02.02, B02.04, F01, 
F02.03, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
B02.01, B02.02, B02.04, B04, F01, 
F02.03, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Pietrar sur - Oenanthe 
oenanthe - reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Grangur - Oriolus 
oriolus - reproducere 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Pițigoi albastru - Parus 
caeruleus - reproducere 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
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A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

 

Pițigoi mare - Parus 
major - reproducere 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Pițigoi sur - Parus 
palustris - reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Vrabie de casă - Passer 
domesticus - reproducere 

 F -
favorabilă 

P: 
E01.01, I01. 
A: 
E01.01, I01, M01.01, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Vrabie de câmp - 
Passser montanus - 
reproducere 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, B02.01, E01.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, B02.01, E01.01, I01, 
M01.01, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 

Cormoran mare - 
Phalacrocorax carbo 
sinensis - reproducere 

NR - 
nefavorabilă 
- rea 

P: 
B02.01, B02.02, B02.04, F01, 
F02.03, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
B02.01, B02.02, B02.04, B04, F01, 
F02.03, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Cormoran mare - 
Phalacrocorax carbo - 
pasaj 

 F -
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
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Cormoran mic - 
Phalacrocorax pygmeus 
- pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Bătăuș - Philimachus 
pugnax - pasaj 

 F -
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Codroș de munte - 
Phoenicurus ochruros - 
pasaj 

 F -
favorabilă 

P: 
E01.01, I01. 
A: 
E01.01, I01, M01.01, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Pitulice mică - 
Phylloscopus collybita - 
reproducere 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 

Coțofană - Pica pica - 
Reproducere 

 F -
favorabilă 

P: 
A06.01.02, A07, A08, E03.01, 
F03.02.03, I01. 
A: 
A06.01.02, A07, A08, E03.01, 
F03.02.03, I01. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Lopătar - Platalea 
leucorodia - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
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J02.06.04. 
  

Țigănuș - Plegadis 
falcinellus - pasaj 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Corcodel mare - 
Podiceps cristatus - 
pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Corcodel mare - 
Podiceps cristatus - 
reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E03.01, F01, F02.03, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J01.01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E03.01, F01, F02.03, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04, M01.01, 
M01.02, M01.03, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Corcodel cu gât roșu - 
Podiceps grisegena - 
pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Corcodel cu gât negru - 
Podiceps nigricollis - 
pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
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A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

Cârstel de baltă - Rallus 
aquaticus - pasaj 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
E01.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J01, J02.06, J02.06.04. 
A:  
E01.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J01, J02.06, J02.06.04, 
M01.02, M01.03 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Lăstun de mal - Riparia 
riparia - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
A06.01.02, A07, A08, I01, J01.01. 
A: 
A06.01.02, A07, A08, I01. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Mărăcinar mare - 
Saxicola rubetra - pasaj 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Mărăcinar negru - 
Saxicola torquata - 
reproducere 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Țiclean - Sitta europaea 
- rezidenta 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
B02.01, B02.02, B02.04, E01.01, 
I01. 
A: 
B02.01, B02.02, B02.04, B04, 
E01.01, I01, M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 
 

Chiră de baltă - Sterna 
hirundo - reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E03.01, F01, F02.03, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J01.01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E03.01, F01, F02.03, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04, M01.01, 
M01.02, M01.03, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Chiră de baltă - Sterna F - P: A.1.1.6. 
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hirundo - pasaj favorabilă E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Guguștiuc - Streptopelia 
decaocto - rezidentă 

F - 
favorabilă 

P: 
E01.01, F03.01, F03.02.03, F05.05, 
I01. 
A: 
E01.01, F03.01, F03.02.03, F05.05, 
I01, M01.01, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Turturică - Streptopelia 
turtur - reproducere 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Graur - Sturnus vulgaris 
- reproducere 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Silvie cu cap negru - 
Sylvia atricapilla - 
reproducere 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Silvie de câmp - Sylvia 
communis - reproducere 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, B02.01, E01.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, B02.01, E01.01, I01, 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
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M01.01, M02.02. 
Silvie mică - Syvia 
curruca - reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, B02.01, E01.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, B02.01, E01.01, I01, 
M01.01, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Corcodel mic - 
Tachybaptus rufficolis - 
pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Fluierar de mlaștină - 
Tringa glareola - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Mierlă - Turdus merula - 
reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Sturz cântător - Turdus 
philomelos - reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
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Pupăză - Upupa epops - 
reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, B02.01, E01.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, B02.01, E01.01, I01, 
M01.01, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Nagăț - Vanellus 
vanellus - reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E02.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J01.01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E02.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J02.06, J02.06.04, M01.02, 
M01.03. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Nagăț - Vanellus 
vanellus - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Specii nou identificate    
Pescărel albastru - 
Alcedo atthis - rezident 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
E01.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J01, J02.06, J02.06.04. 
A:  
E01.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J01, J02.06, J02.06.04, 
M01.02, M01.03 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Rață sulițar - Anas acuta 
- pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
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Rață lingurar - Anas 
clypeata - pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Rață fluierătoare - Anas 
penelope - iernare 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Rață fluierătoare - Anas 
penelope - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Drepnea neagră - Apus 
apus - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
A06.01.02, A07, A08, I01, J01.01. 
A: 
A06.01.02, A07, A08, I01. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Drepnea mare - Apus 
melba - pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
A06.01.02, A07, A08, I01, J01.01. 
A: 
A06.01.02, A07, A08, I01. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Stârc roșu - Ardea 
purpurea - pasaj 

 F -
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Ciuf de câmp - Asio 
flammeus - pasaj 

NI - 
nefavorabilă 

P: 
D01.02, D01.04, D02.01.01, 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
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- inadecvată E01.01, E02.01, F03.02.03, I01. 
A: 
D01.02, D01.04, D02.01.01, 
E01.01, E02.01, F03.02.03, I01. 

A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 

Cucuvea - Athene noctua 
- reproducere 

 F - 
favorabilă 

P: 
D01.02, D01.04, D02.01.01, 
E01.01, E02.01, F03.02.03, I01. 
A: 
D01.02, D01.04, D02.01.01, 
E01.01, E02.01, F03.02.03, I01. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 

Rață cu cap castaniu - 
Aythya ferina - pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Rață moțată - Aythya 
fuligula - pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Rață roșie - Aythya 
nyroca - reproducere 

NR - 
nefavorabilă 
- rea 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E03.01, F01, F02.03, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J01.01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, E01.01, 
E03.01, F01, F02.03, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06, J02.06.04, M01.01, 
M01.02, M01.03, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Rață roșie - Aythya 
nyroca - pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
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J02.06.04. 
Rață sunătoare - 
Bucephala clangula - 
pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Pasărea ogorului - 
Burhinus oedicnemus - 
reproducere 

NR - 
nefavorabilă 
- rea 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, I01, 
J01.01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, I01,  
M01.01, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Fugaci de țărm - Calidris 
alpina - pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Fugaci roșcat - Calidris 
ferruginea - pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Rândunică roșcată - 
Cecropis daurica - pasaj 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A06.01.02, A07, A08, I01, J01.01. 
A: 
A06.01.02, A07, A08, I01. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Erete de stuf - Circus 
aeruginosus - 
reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
D01.02, D01.04, D02.01.01, 
E01.01, E02.01, F03.02.03, I01. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.16. 
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A: 
D01.02, D01.04, D02.01.01, 
E01.01, E02.01, F03.02.03, I01. 

A.3.2.1. 
 
 

Erete vânăt - Circus 
cyaneus - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
D01.02, D01.04, D02.01.01, 
E01.01, E02.01, F03.02.03, I01. 
A: 
D01.02, D01.04, D02.01.01, 
E01.01, E02.01, F03.02.03, I01. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 

Erete sur - Circus 
pygargus - pasaj 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
D01.02, D01.04, D02.01.01, 
E01.01, E02.01, F03.02.03, I01. 
A: 
D01.02, D01.04, D02.01.01, 
E01.01, E02.01, F03.02.03, I01. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 

Porumbel gulerat - 
Columba palumbus - 
reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Corb - Corvus corax - 
rezidentă 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
D01.02, D01.04, D02.01.01, 
F03.02.03, I01. 
A: 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, D01.02, D01.04, D02.01.01, 
F03.02.03, I01. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 

Cioară de semănătură - 
Corvus frugilegus - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
A06.01.02, A07, A08, E03.01, 
F03.02.03, I01. 
A: 
A06.01.02, A07, A08, E03.01, 
F03.02.03, I01. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Ciocănitoare de grădini - 
Dendrocopos syriacus - 
rezidentă 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 

Presură de stuf - NR - P: A.1.1.6. 
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Emberiza schoeniclus - 
reproducere 

nefavorabilă 
- rea 

E01.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01, J01, J02.06, J02.06.04. 
A:  
E01.01, E03.01, F01, F02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
J01, J02.06, J02.06.04, I01, 
M01.02, M01.03 

A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Șoimul rândunelelor - 
Falco subbuteo - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
D01.02, D01.04, D02.01.01, 
F03.02.03, I01. 
A: 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, D01.02, D01.04, D02.01.01, 
F03.02.03, I01. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 

Vânturel roșu - Falco 
tinnunculus - 
reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
D01.02, D01.04, D02.01.01, 
F03.02.03, I01. 
A: 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, D01.02, D01.04, D02.01.01, 
F03.02.03, I01. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 

Becațină comună - 
Gallinago gallinago - 
pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Gaiță - Garrulus 
glandarius - reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
B02.01, B02.02, B02.04, E01.01, 
I01. 
A: 
B02.01, B02.02, B02.04, B04, 
E01.01, I01, M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Cufundar polar - Gavia 
arctica - pasaj 
 

NI - 
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
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Codalb - Haliaeetus 
albicilla - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
B02.02, B02.04, D02.01.01, 
F03.02.03, H01.05, H01.07, 
H01.08, H02.07, I01. 
A:  
B02.02, B02.04, B04, D02.01.01, 
F03.02.03, H01.05, H01.07, 
H01.08, H02.07, I01. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 

Scoicar - Haematopus 
ostralegus - pasaj 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Frunzăriță gălbuie - 
Hippolais icterina - 
reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Sfrâncioc mare - Lanius 
excubitor - iernare 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, B02.01, E01.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, B02.01, E01.01, I01, 
M01.01, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Pescăruș sur - Larus 
canus - pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Pescăruș negricios - 
Larus fuscus - pasaj 

NI -
nefavorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
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- inadecvată A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Pescăruș cu picioare 
galbene - Larus 
michahellis - pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Sitar de mal - Limosa 
limosa - pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Ciocârlie de bărăgan - 
Melanocorypha calandra 
- pasaj 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, J01.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, I01,  M01.01, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 

Codobatură cu cap 
galben - Motacilla 
citreola - pasaj 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, B02.01, E01.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, B02.01, E01.01, I01, 
M01.01, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Ciuș - Otus scops - 
reproducere 

NR - 
nefavorabilă 
- rea 

P: 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
D01.02, D01.04, D02.01.01, 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
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F03.02.03, I01. 
A: 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, D01.02, D01.04, D02.01.01, 
F03.02.03, I01. 

A.1.1.16. 
A.3.2.1. 
 
 

Uligan pescar - Pandion 
haliaetus - pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
B02.02, B02.04, F03.02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01. 
A:  
B02.02, B02.04, B04, F03.02.03, 
H01.05, H01.07, H01.08, H02.07, 
I01. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Pelican creț - Pelecanus 
crispus - pasaj 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Pelican comun - 
Pelecanus onocrotalus - 
pasaj 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Pitulice sfârâitoare - 
Phylloscopus sibilatrix - 
pasaj 

NR - 
nefavorabilă 
- rea 

P: 
B02.01, B02.02, B02.04, E01.01, 
I01. 
A: 
B02.01, B02.02, B02.04, B04, 
E01.01, I01, M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Ploier argintiu - Pluvialis 
squatarola - pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
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H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
Ciocîntors - 
Recurvirostra avosetta - 
pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Silvie porumbacă - 
Sylvia nisoria - 
reproducere 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, B02.01, E01.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, B02.01, E01.01, I01, 
M01.01, M02.02. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 

Călifar alb - Tadorna 
tadorna - pasaj 

NI -
nefavorabilă 
- inadecvată 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 

Fluierar cu picioare verzi 
- Tringa nebularia - 
pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 
A: 
E03.01, F01, F02.03, F03.01, 
F03.02.03, F05.05, H01.05, 
H01.07, H01.08, H02.07, I01, 
J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Fluierar de zăvoi - 
Tringa ochropus - pasaj 

 F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
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F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

Fluierar de lac - Tringa 
stagnatilis - pasaj 

F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.02, 
A07, A08, E01.01, E02.01, E03.01, 
F01, F02.03, F03.01, F03.02.03, 
F05.05, H01.05, H01.07, H01.08, 
H02.07, I01, J02.06, J02.06.04. 

A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.1.1.13. 
A.3.2.1. 
 
 

Ochiul boului - 
Troglodytes troglodytes - 
reproducere 

NR -
nefavorabilă 
- rea 

P: 
B02.01, B02.02, B02.04, E01.01, 
I01. 
A: 
B02.01, B02.02, B02.04, B04, 
E01.01, I01, M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.7. 
A.3.2.1. 
 

Cocoșar - Turdus pilaris 
- iernare 

F - 
favorabilă 

P: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
E01.01, E02.01, I01. 
A: 
A04.01.01, A04.01.02, A06.01.01, 
A07, A08, B02.01, B02.02, B02.04, 
B04, E01.01, E02.01, I01, M01.01, 
M02.02. 

A.1.1.4. 
A.1.1.6. 
A.1.1.7. 
A.1.1.8. 
A.3.2.1. 
 
 

Starea de conservare poate fi: Favorabilă – F, Nefavorabilă Inadecvată – NI, Nefavorabilă Rea – 
NR 
Presiune – P și Amenințare - A  
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 1.2. Procesul de elaborare al Planului de management 

 Elaborarea şi implementarea unui Plan de management pot fi redate schematic prin etapele 

ilustrate în Schema nr. 1. 

 
Schema nr. 1 -  Etapele realizării Planului de management p g

 

Procesul parcurs pentru elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului a presupus următoarele două etape complementare şi 

intercorelate: evaluarea detaliată a biodiversităţii sitului şi elaborarea propriu-zisă a Planului de 

management. 

Etapa de evaluare a biodiversităţii sitului, centrată pe speciile de păsări de interes comunitar 

și a habitatelor aferente acestora, a făcut obiectul realizării unui studiu ştiinţific detaliat care stă la 

baza elaborării Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe 

Valea Ilfovului. Realizarea studiului ştiinţific a presupus deplasări în teren în vederea inventarierii, 

cartării, evaluării stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar, precum şi activităţi 

de laborator, de prelucrare, interpretare şi redactare a datelor din teren. Ulterior, au fost proiectate 

măsuri de conservare şi a fost realizată consultarea factorilor interesaţi cu privire la implicarea 

acestora în aplicarea măsurilor proiectate. 

Etapele, respectiv acţiunile elaborării Planului de management, au fost următoarele: 

a) Pregătirea procesului de planificare: documentare, investigare; 

b) Elaborarea unui plan de analiza şi participare a factorilor interesaţi: identificarea, 

analiza, informare şi angajarea conştientă a factorilor interesaţi în procesul participativ;  

c) Elaborarea secţiunii introductive şi descrierea contextului Planului de management: 

documentare, prelucrare informaţii, redactare; 

d) Realizarea descrierii sitului: analiza de surse bibliografice disponibile, evaluări în teren 
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pentru completarea informaţiilor lipsă, prelucrarea informaţiilor, redactarea textului; 

e) Definirea scopului Planului de management; 

f) Definirea temelor principale pentru Planul de management; 

g) Evaluarea informaţiei pentru fiecare temă: ghidarea evaluării fiecărei teme principale, 

redactarea obiectivelor fiecărei teme şi identificarea indicatorilor de verificare; 

redactarea de indicatori cantitativi şi calitativi adecvaţi în concordanţa cu obiectivele/ 

tema; 

h) Identificarea de sub-teme pentru fiecare obiectiv; 

i) Identificarea celor mai bune opţiuni de management pentru fiecare sub-temă: selectare 

din meniul cu opţiuni standard de management;  

j) Identificarea şi planificarea acţiunilor de monitorizare;  

k) Prescrierea acţiunilor de management/măsurilor de conservare, verificarea încrucişată şi 

adăugarea de indicatori: redactarea opţiunilor de management în termeni acţionali; 

l) Desemnarea priorităţilor, planificarea în timp şi identificarea colaboratorilor cheie;  

m) Planificarea resurselor şi bugetelor. 

 
1.3. Descrierea ariei naturale protejate vizate de Planul de management 

1.3.1. Aria naturală protejată vizată de Planul de management 

 Prezentul Plan de management vizează situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea 

Ilfovului. 

Tabelul nr. 3 Aria naturală protejată vizată de Planul de management 

Nr. 
crt
. 

Arie naturală protejată cu care se suprapune 

Tip 
suprapunerec

) 

Suprafață 
totală 

suprapus
ă cu aria 
naturală 
protejată 

de 
referință 

[ha] 

Procentu
l din aria 
naturală 
protejată 

de 
referință 

[%] 

Cod Denumir
e Tipa) Categorieb) 

Denumire 
responsabi

l 

1 
ROSPA012

4 

Lacurile 
de pe 
Valea 

Ilfovului 

Zona 
umed

ă 

Arie de 
protecţie 
specială 

avifaunistic
ă 

Agenția 
Națională 

pentru Arii 
Naturale 
Protejate 

Fără 
suprapunere 

- - 

 
1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate vizate de Planul de management 

 Situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se situează în regiunea de dezvoltare Sud-

Muntenia, judeţul Dâmboviţa pe teritoriul administrativ al comunelor Nucet, Ulmi şi Văcăreşti, 
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fiind format din salba de lacuri de pe Valea Ilfovului - acumulările Udreşti, Bunget I, Bunget II, 

Brăteşti, Adunaţi şi Ilfoveni (Tabelul nr. 4). 

 Conform descrierii din Formularul Standard Natura 2000, situl ROSPA0124 Lacurile de pe 

Valea Ilfovului are o suprafaţă de 602 hectare, aparţinând regiunii biogeografice continentale. 

Limitele sitului, în format vectorial - sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, ROSPA0124 

Lacurile de pe Valea Ilfovului sunt prezentate pe pagina web a autorităţii publice centrale pentru 

protecţia mediului. http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434 

 
Tabelul nr. 4 Localizarea ariei naturale protejate 

Codul și denumirea 
ariei naturale 

protejate 

Suprafața 
(ha) 

Regiunea 
biogeografică Județul 

Localități 
(orașe, comune, sate) 

Localitate Suprafața 
(ha) 

ROSPA0124 Lacurile 
de pe Valea Ilfovului 602 Continentală Dâmbovița 

Ulmi 57,26 
Văcărești 362,19 

Nucet 182,78 

 Corespunzător acestei secțiuni, anexată, se regăsește Harta localizării ariei naturale 

protejate. 

 
1.3.3. Limitele ariei naturale protejate vizate de Planul de management 

 Limitele sitului, în format vectorial - sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, 

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului sunt prezentate pe pagina web a autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului: http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434 

 Corespunzător acestei secțiuni, anexată se regăsește Harta limitelor ariei naturale protejate. 

 
1.3.4. Zonarea internă a ariei naturale protejate 

Nu este cazul. 

 

2. MEDIUL ABIOTIC AL ARIEI NATURALE PROTEJATE 

2.1. Geologie 

 Cercetările geologice realizate de către Oncescu dintre anii 1938-1947 au arătat faptul că 

aluviunile pleistocene superioare larg răspândite în această câmpie acoperă o structură cutată legată 

de procesul incipient de migrare a sării spre suprafaţă. În afară de cutele amintite, înscrise în relief, 

forajele au pus în evidenţă brahianticlinale şi domuri la Aricești, Vlădeni, Măneşti, Brazi şi Tinosu. 

Din acest motiv, Popp consideră, în anul 1939, câmpiile Târgoviștei şi Ploieștiului ca „false 

câmpii" în fundamentul cărora cutele subcarpatice manifestă tendinţa de înălţare. Structura amintită 
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se desfăşoară în bazinul Ploieștiului pe fondul unei lăsări axiale a cutelor, fapt dovedit de marea 

grosime a depozitelor aluvionare, 60-80 m la vest de Ploieşti. 

 Geneza Câmpiei piemontane Târgoviște-Ploiești are legătură cu mişcările de înălţare în 

bloc a Subcarpaților în Pleistocen, care au determinat fragmentarea acestora, concomitent cu 

mişcările de subsidenţă din vorland, respectiv din zona câmpiilor de divagare. Caracterul 

complementar şi compensatoriu este atestat de deformarea de ansamblu a teraselor, și anume: 

divergenţe spre amonte, convergențe spre aval sau chiar intersectate în plan vertical, ca în bazinul 

Ploieștiului - Popp, 1939; Coteț, 1983 b. Menţinerea şi chiar accentuarea în Pleistocen a denivelării 

dintre dealuri şi câmpie a făcut ca în permanenţă, la poalele Subcarpaților, să aibă loc o intensă 

acumulare de pietrişuri. Fiecărei terase principale din Subcarpați îi corespunde un mare con de 

dejecţie extins la poalele acestora. 

 Între Dâmboviţa şi Teleajen sunt evidente două nivele aluvionare diferenţiate altimetric cu 

20-40 m, reprezentând principalele faze în acumularea câmpiei piemontane. Primul nivel formează 

Câmpia Cricovului, echivalentă cu terasa 3, Băicoi, aproape integral împădurită. Desfăşurat între 

Moreni şi Tinosu, a fost numit „Pintenul Măgurii" - Vâlsan, 1916 şi Câmpia înaltă a Cricovului 

Dulce - Niculescu, 1960. Este o câmpie fluvio-lacustră, constituită la bază dintr-un complex de 

argile, peste care urmează pietrişuri, nisipuri şi luturi loessoide şi argilo-nisipuri. Fragmente din 

acest nivel, constituite numai din pietrişuri fluviatile, se găsesc în terasa Băicoi şi la est de Tinosu. 

Cel de-al doilea nivel, îmbucat structural în primul, este reprezentat de conurile Dâmboviţei 

şi Prahovei, respectiv de câmpiile Târgoviștei şi Ploieștilor, aflându-se în prelungirea terasei 2 -

„Câmpina" din Subcarpați -. Cele două agestre sunt formate din pietrişuri fluviatile cu intercalaţii 

discontinue de nisipuri, argile şi luturi. 

În timpul aluvionării lor în Pleistocenul superior, râurile au divagat pe suprafaţa propriilor 

conuri. Dâmboviţa, de la Dragomireşti a curs cândva spre sud, pe sub marginea Piemontului 

Cândeşti, iar Ilfovul a moştenit o veche albie a Ialomiţei în Câmpia Ploieștiului, Prahova a curs 

cândva pe Valea Dâmbului, mult prea largă pentru actualul pârâu - Niculescu, 1985. în pendulările 

lor, Ialomiţa şi Prahova au erodat lateral Câmpia Cricovului, îngustând-o, iar Prahova străpungând-

o antecedent la Tinosu. 

Privită în ansamblu, câmpia piemontană dintre Dâmboviţa şi Teleajen cuprinde trei 

subdiviziuni morfologice, consecinţă a celor două faze de aluvionare şi a evoluţiei reţelei 

hidrografice din ultima parte a Pleistocenului: la vest - Câmpia Târgoviștei, în centru - Câmpia 

Cricovului, la est - Câmpia Ploieștiului. 

Datorită poziţiei sale la contactul imediat cu dealurile subcarpatice, câmpia subcolinară 

reprezintă o subunitate geografică în limitele căreia se manifestă în mod evident trăsăturile unui 
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climat temperat-continental de adăpost. Desfăşurarea câmpiei pe direcţia generală vest-est, 

condiţionează în acest sens unele diferenţieri în manifestarea regimului elementelor climatice, la 

care se adăugă şi efectul unor influenţe de natură pregnant locală, aşa cum se constată în 

compartimentul de câmpie din golful Ploieștiului, și anume Câmpia Ialomiţei sau în sectorul de 

fâşie îngustă de sub Culmea Istriţei, și anume Glacisul Istriţei. 

Geologic, Câmpia Înaltă a Târgoviștei este formată din depozite loessoide, aluvionare, 

eoliene şi din formaţiuni de molasă argilonisipoasă dulcicolă cu cărbuni. Detaliind aspectul 

geologic mai trebuie adăugat faptul că această câmpie se evidenţiază printr-un variat „set” litologic: 

depozite aluvionare datând din Pleistocenul superior pe Valea Ialomiţei între Târgovişte şi 

Aninoasa, precum și depozite de pietrişuri, nisipuri şi de loesside, depistabile, datând tot din 

Pleistocen. 

Avifauna aflată sub regim de protecție din aria naturală protejată ROSPA0124 este 

reprezentată îndeosebi de specii migratoare care poposesc pentru cuibărit, iernat sau se află doar în 

pasaj. Neavând o legătură directă sau indirectă cu substratul geologic, putem afirma că influența 

geologiei asupra speciilor de păsări și a habitatelor aferente acestora din situl Natura 2000 

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului este nesemnificativă. 

Corespunzător acestei secțiuni, anexată se regăsește Harta geologică. 

 

2.2. Hidrografie 

 Cel mai important curs de apă identificat în interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0124 

Lacurile de pe Valea Ilfovului este pârâul Ilfov. 

 Câmpiile piemontane cantonează, în cuvertura precuatemară şi pleistocen-holocenă, strate 

acvifere freatice şi de adâncime. Ele se găsesc în depozite şi complexe litologice fluvio-lacustre 

pleistocen inferioare în vestul şi nord-vestul Câmpiei Târgoviștei, între Ialomiţa şi Prahova; în 

pietrişurile şi nisipurile fluviatile pleistocen-holocene din sudul câmpiilor Târgovițtei şi Cricovului 

sau în loessuri, depozite loessoide cu depozite proluviale mai vechi sau mai recente pleistocen 

superior-holocene, atât în Câmpia Târgoviștei, cât şi în cea a Ploieștiului. 

 Unele strate acvifere sunt localizate într-un complex psamopelitic, având caracter 

ascensional şi artezian, și anume sud Mătăsaru, sud-vest Ploieşti. Cu acelaşi caracter apar şi o serie 

de strate acvifere de adâncime care se găsesc la Cornăţel - la 38.40-40.10 metri şi la 74.70-76.80 

metri, Rachieri, Corlășești, Tătărani, Brazi. 

 Stratele freatice se întâlnesc şi în depozitele aluvionare ale unor terase şi lunci. Ele sunt 

situate la adâncimi de 0-5 m; 2-4 m; 20-25 m acestea din urmă întâlnindu-se mai ales în Câmpia 
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Picior de Munte. Direcţia de curgere a stratului acvifer freatic este, în general, nord-vest - sud-est 

sau nord-est - sud-vest. 

 Caracterele hidrochimice încadrează apele cu unele diferenţieri în categoria celor potabile şi 

industriale, potabile normale, slab mineralizate şi puternic mineralizate - Cricovul la sud de Urlaţi, 

în nord, la contactul cu dealurile subcarpatice la baza conurilor de dejecţie - între Târgovişte şi 

Urlaţi sau la țâțâna teraselor apar importante linii de izvoare, multe din acestea captate în scopuri 

gospodăreşti sau industriale. 

 Apele de suprafaţă sunt reprezentate prin râuri, canale, lacuri, mlaştini. Principalele râuri 

sunt: Argesșul, Ialomiţa, Dâmboviţa, Ilfovul, Prahova, Teleajenul, Cricovul Sărat. În cuprinsul 

câmpiei, râurile nu depăşesc 50 km lungime, au o densitate a reţelei de 0,4 km/km2, alimentarea se 

face din ploi, zăpezi şi ape subterane, cu pronunţate variaţii în regimul scurgerii, cu creşteri ridicate 

primăvara - peste 20% și prin rpoducerea fenomenelor extreme reprezentate de viituri de vară şi 

iarna. Nivelurile maxime apar în intervalul martie-iunie când alimentarea râurilor este mixtă, dar cu 

predominanță din ploi. 

 Topirea timpurie a zăpezii, precum şi instalarea în aceleaşi condiţii a dezgheţului conduc la 

apariţia nivelurilor şi debitelor maxime mai devreme, și anume în luna martie, comparativ cu iarna 

când se înregistrează valorile minime. 

 De asemenea, în cadrul ariei protejate există, de la sud la nord, cinci acumulări permanente 

- Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II și Bunget I și o acumularea nepermanentă Udrești, toate 

administrate de Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea prin Sistemul Hidrotehnic 

Independent – SHI Văcărești. Dintre utilizările acumulărilor mai sus menționate amintim: 

producerea de energie electrică și irigat. Totodată, acumulările permanente sunt folosite și pentru 

piscicultură, inclusiv pentru pescuit sportiv. Acumularea Udrești are un regim temporar, deoarece 

prezintă rol de atenuare a viiturilor. 

Tabelul nr. 5 – Lacurile localizate în cadrul sitului 

Nr. Nume lac Tip lac Suprafață 
(hectare) Adancime maxima (m) Volum total (m3) 

1 Bunget I Antropic 74 5 3,277 milioane 
2 Bunget II Antropic  91 5  4,5 milioane 
3 Brătești I Antropic 97 5 5,121 milioane 
4 Adunați Antropic 96,9 5  6,253 milioane 
5 Ilfoveni Antropic  96 6  3,969 milioane 

 
 Hidrografia prezintă o importanță majoră pentru speciile limicole, acvatice și pentru cele 

care depind de lacuri pentru supraviețuire. Lacurile din aria protejată împreună cu Lacul Văcărești, 

care este localizat la aproximativ 4 kilometri distanță, reprezintă singurele refugii pe o rază de 40 
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de kilometri pentru păsările migratoare care vin să cuibărească în România sau se află doar în 

pasaj. Astfel, putem afirma că motivul declarării ariei protejate este plasarea strategică a acestor 

lacuri permanente pe culoarul de migrație al acestora. 

Pe timp de primăvară și vară, acumulările permanente reprezintă un loc de cuibărire și 

hrănire pentru majoritatea speciilor limicole și acvatice. Pe acumulări s-au dezvoltat pâlcuri de 

vegetație hidrofilă și higrofilă care asigură un loc bun de cuibărit pentru acestea. De regulă, 

primăvara, în perioada de cuibărire, nivelul apei este ridicat ca urmare a precipitațiilor abundente și 

a topirii zăpezii din zonele montane. Acest lucru este benefic deoarece blochează accesul 

prădătorilor nenaturali, precum câinii de stână și cei hoinari. Totodată, lacurile, prin populațiile de 

pești, moluște, crustacee, amfibieni și altele asemenea reprezintă un punct de hrănire important 

pentru speciile de păsări. 

Primăvara, în cazul creșterii nivelului apei într-un timp scurt, multe specii de păsări care 

cuibăresc în scorburi din maluri precum lăstunii de mal sau pe sol în zona acumulării nepermanente 

Udrești, care are ca și scop atenuarea viiturilor, vor fi afectate negativ, multe cuiburi riscând a fi 

inundate. Și pentru unele specii care cuibăresc în vegetația higrofilă din lacuri pot apărea probleme 

în cazul unei creșteri rapide a nivelului apei din lac. Spre exemplu, piciorongul - Himantopus 

himantopus poate să-și ridice nivelul cuibului cu până la 15 cm față de poziția inițală, însă, dacă 

apa depășește acest nivel, cuibul poate fi distrus. 

Iarna, acumulările permanente reprezintă un refugiu pentru speciile care iernează în zonă, 

cum ar fi lebăda de iarnă - Cygnus cygnus. De regulă, lacurile îngheață aproape în totalitate pe timp 

de iarnă, însă cele care sunt alimentate la suprafață prezintă zone reduse ca suprafață unde apa nu 

îngheață decât la temperaturi foarte scăzute. Aceste suprafețe de luciu de apă neînghețate reprezintă 

puncte de hrănire pentru păsări. Totodată, când nu îngheață, acumulările acționează ca moderator 

termic la nivel de microclimat, crescând temperatura la suprafața acumulărilor cu câteva grade față 

de zonele terestre înconjurătoare. 

Pe lângă factorii naturali care influențează speciile, există și factori antropici care pot 

determina schimbări în procesul hidrografic. Cel mai important exemplu ar fi secarea/golirea 

lacurilor toamna pentru extragerea masei piscicole. Pentru demararea acestor procese, păsările sunt 

gonite în prealabil prin diferite metode pentru a nu atenta la peștele capturat sau pentru a nu fi 

prinse în plase. Deranjul poate dura câteva zile până în momentul în care peștele este extras din 

lacuri. Totodată, există și un beneficiu, și anume nivelul apei fiind mic, păsările rămase au acces 

mai facil la hrană pentru o perioadă de câteva zile.  

În consecință, putem afirma că hidrografia are o influență semnificativă asupra speciilor din 

situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului.  
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 Corespunzător acestei secțiuni, anexată, se regăsește Hartă hidrografică 
 

2.3. Pedologie 

Luvisolurile, după denumirea Sistemului Român de Clasificare a Solului din anul 1980, 

argiluvisoluri, reprezintă clasa de soluri care se caracterizează printr-un orizont A, sau A și E și 

orizont argic, Bt, având culori cu valori și crome peste 3,5 la umed începând din partea superioară a 

orizontului. Acestea pot prezenta un orizont O, dar și un orizont vertic asociat orizontului B argic. 

Ca și tipuri de sol din clasa luvisolurilor, în aria protejată se găsesc luvosolurile, care conform 

Sistemului Român de Clasificare a Solului din anl 1980 au fost împărțile în trei tipuri și anume, 

soluri brune luvice, soluri brune roșcate luvice și luvisoluri albice. În anul 2003, după o adaptare a 

Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite - Food and Agriculture 

Organization of the United Nations și a World reference base for soil resources, cele trei au fost 

reunite sub numele de luvosoluri. Acestea se întâlnesc pe malul stâng al pârâului Ilfov și al 

lacurilor aferente în zone cu relief cu expoziție preponderent sud-vestică și sudică, dar fiind zonă 

de câmpie, valorile pantei fiind mici.   

Clasa solurilor hidromorfe a suferit o modificare de nume în anul 2003, devenind clasa 

hidrisolurilor, acesta rămânând la fel și după Sistemul Roman de Taxonomie a Solurilor din anul 

2012. Clasa hidrisolurilor se formează în condiții cu exces prelungit de umiditate, care determină 

anumite însușiri particulare ale orizonturilor. Acestea au proprietăți gleice sau stagnice intense care 

încep în primii 50 de cm, sau orizont A limnic - Alm și sau orizont histic - T, submers. Singurul tip 

de sol din clasa hidrisolurilor care se găsește în zona de studiu este stagnosolul. Tipurile acestea de 

sol sunt condiţionate de excesul periodic sau permanent de umiditate, de natură pluvială, instalat pe 

fondul unor depozite sau orizonturi pedogenetice, impermeabile. Asemenea condiţii lito-morfo-

climatice se pot instala începând cu treapta de câmpie joasă. Acesta prezintă concrețiuni 

ferimanganice. Nu prezintă textură bruscă între orizonturile E și Bt pe cel mult 7,5% cm. 

Acest tip de sol se întâlnește îndeosebi pe malul drept al pârâului Ilfov și al lacurilor pe 

relief cu înclinație Nord-Estice și Nordice, dar cu valori reduse ale pantei.  

 În aria protejată ROSPA0124 au fost identificate două clase de sol, și anume: hidrisolurile 

care ocupă o suprafață de 378,64 și luvisolurile pe o o suprafață de 223,6 hectare. 

 Corespunzător acestei secțiuni, anexată, se regăsește Hartă solurilor. 

 
2.4. Clima 

Încadrată în zona cu climă de câmpie, regimul climatic general se caracterizează prin veri 

calde, cu precipitaţii atmosferice moderate şi ierni blânde, cu viscole rare şi intervale frecvente de 
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încălzire, datorită cărora se produce topirea stratului de zăpadă, ca urmare a expunerii sudice şi 

pătrunderii maselor de aer mediteranean din sud-vest şi sud. 

Radiaţia solară globală este de circa 123-124 kcal/cm2/an, ceva mai mare decât în câmpia 

limitrofă din partea de sud. Circulaţia generală a atmosferei se caracterizează prin advecţii de aer 

maritim din vest, continental din est, tropical din sud-vest, sud, sud-est şi prin invazii mai rare de 

aer arctic din nord. 

Temperatura aerului are valori medii anuale de circa 10°C evidențiindu-se 9,9°C la 

Târgovişte, 10,4°C Ia Ploieşti; în iulie depăşeşte 20°C, astfel se înregistrează 20,8°C la Târgovişte 

şi 21,9°C la Ploieşti, iar în ianuarie nu coboară sub -3°C, înregistrându-se -2,5°C la Târgovişte şi -

2,7°C la Ploieşti. Temperaturile maxime absolute au depăşit 40°C la Târgovişte 40,4°C în data de 

20.08.1946; Ploieşti 39,4°C în data de 10.07.1945 şi tot 39,4°C la Valea Călugărească în data de 

7.09.1946. Minimele absolute nu au coborât sub -31°C, fiind înregistrate la Târgovişte -28,3°C în 

data de 25.1.1942, Ploieşti -30,0°C în data de 24.1.1942 şi Valea Călugărească -30,0°C în data de 

24.1.1942. Numărul mediu anual de zile cu îngheţ se menţine în jur de 105-110 - Bogdan şi 

colaboratorii, 1974. 

Precipitaţiile atmosferice înregistrează o uşoară descreştere a valorilor medii anuale de Ia 

vest spre est - 682,7 mm la Târgovişte, 608,6 mm la Ploieşti. Cantităţile medii lunare cele mai mari 

din cursul anului se produc în iunie - 104,0 mm la Târgovişte, 87,1 mm la Ploieşt, iar cele mai 

mici, în martie – 33,5 mm la Târgovişte, 31,7 mm la Ploieşti. Cantităţile maxime în 24 ore au 

depăşit 100 mm la Târgovişte 155,6 mm, Ploieşti 116,9 mm, ambele valori înregistrate la data de 

1.10.1924. Stratul de zăpadă este neuniform, cu o durată medie anuală de circa 40-65 zile şi 

grosimi medii decadale în intervalul ianuarie-martie de 10-15 cm. 

Regimul eolian reflectă influenţe de adăpostire datorită culmilor subcarpatice din apropiere 

resimţite în valoarea mare a calmului de 35% la Ploieşti, unde vântul dominant este cel de nord-est, 

15,8%, şi de nord, 13,3%. La Târgovişte, vânturile dominante sunt cele de nord-vest, circa 20%, de 

sud-vest, 16% şi de nord, 11%. Vitezele medii anuale oscilează între 2,5 şi 3,0 m/s. 

Particularităţile suprafeţei active determină numeroase diferenţieri topoclimatice, care 

imprimă aspecte specifice în regimul elementelor climatice. Printre acestea este important a fi 

subliniat topoclimatul câmpurilor interfluviale şi cel specific culoarelor largi de vale, care sunt cele 

mai bine conturate. De asemenea, aceste deosebiri sunt mai evident imprimate în perimetrele de 

golfuri ale câmpiei, pe marginile de vest şi est, precum și, într-o mai mică măsură, pe latura sudică, 

la contactul cu câmpia de subsidență - Geografia României, volumul I, 1983. 

 Fiind încadrată în zona de câmpie înaltă, în zona temperat-continentală, aria naturală 

protejată ROSPA0124 înregistrează temperaturi medii anuale de 10°C și precipitații de 600-700 
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mm. Acest tip de climat este propice pentru speciile de avifaună pentru care a fost declarat situl 

Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului. 

 Clima ar putea reprezenta o problemă în cazul fenomenelor extreme. În ultima perioadă, în 

România, se constată o intensificare a apariției acestor fenomene - Croitoru și Piticar, 2012; 

Croitoru și colaboratorii, 2012, astfel încât producerea lor nu mai reprezintă o problemă de 

incertitudine, ci de perioada desfășurării lor. Fenomenele extreme care ar putea avea un impact 

negativ asupra populațiilor de păsări ar fi seceta, temperaturile extreme, excesele de precipitații 

într-un timp relativ scurt și vânturile puternice. Temperaturile extreme pot fi o cauză importantă a 

mortalității speciilor de păsări. Vara, datorită temperaturilor foarte mari, se pot înregistra rate 

ridicate de mortalitate, mai ales în rândul păsărilor terestre și arboricole. Iarna, temperaturile 

scăzute pot duce la înghețarea totală a lacurilor, limitând accesul la hrană al speciilor acvatice și 

limicole. Temperaturile scăzute iarna reprezintă totodată și modul de selecție naturală în rândul 

populațiilor de păsări. 

 Corespunzător acestei secțiuni, anexate, se regăsesc: Harta temperaturilor - medii 

multianuale și Harta precipitaţiilor - medii multianuale. 

 

2.5. Elemente de interes conservativ, de tip abiotic 

Nu este cazul. 
 

3. MEDIUL BIOTIC AL ARIEI NATURALE PROTEJATE 

3.1. Ecosistemele  

 Convenția privind diversitatea biologică a stabilit că un ecosistem este un complex dinamic, 

unitar și funcțional alcătuit din comunități de plante, animale și micro-organisme, împreună cu 

suportul lor abiotic. Ecosistemele prezintă relații integrate între componente și permit comunităților 

de plante, animale și micro-organisme să le valorifice, astfel încât existența lor, dar și a 

ansamblului să fie asigurată. Comunitățile umane sunt în aceeași măsură parte a ecosistemelor în 

care se află, astfel că de utilizarea eficientă și sustenabilă a acestor servicii depinde în mare măsură 

bunăstarea, uneori chiar existența comunităților respective. 

 Zonele umede, tipul de ecosistem dominant în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de 

pe Valea Ilfovului, sunt definite ca fiind suprafeţe unde solurile sunt acoperite de apă sau unde apa 

se află la sau aproape de suprafaţa topografică tot timpul anului sau în diferite perioade din an, 

incluzând şi perioada de vegetaţie. 

 Corespunzător acestei secțiuni, anexat, se regăsește Harta ecosistemelor. 
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3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria naturală 

protejată 

Nu este cazul. 

 

3.3. Specii de avifaună de interes conservativ pentru care a fost declarată aria 

naturală protejată 

 Specii de păsări listate în Formularul Standard al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile 

de pe Valea Ilfovului: Accipiter gentilis, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, 

Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Actitis hypoleucos, Alauda arvensis, Anas 

crecca, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas strepera, Anser albifrons, Ardea cinerea, 

Ardeola ralloides, Asio otus, Buteo buteo, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis 

chloris, Certhia familiaris, Charadrius dubius, , Chlidonias hybridus, Chlidonias leucopterus, 

Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Coccothraustes  coccothraustes, Corvus corone, 

Corvus monedula, Coturnix coturnix, Crex crex, Cucculus canorus, Cygnus cygnus, Cygnus olor, 

Delichon urbica, Dendrocopos major, Dendrocopos medius, Egretta alba, Egretta garzetta, 

Emberiza citrinella, Erithacus rubecula, Falco vespertinus, Fringilla coelebs, Fulica atra, 

Galerida cristata, Gallinula chloropus, Himantopus himantopus, Hirundo rustica, Ixobrychus 

minutus, Lanius collurio, Larus cachinnans, Larus ridibundus, Locustella luscinoides, Luscinia 

megarhynchos, Mergus albellus, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla 

flava, Muscicapa striata, Nycticorax nycticorax, , Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Parus 

caeruleus, Parus major, Parus palustris, Passer domesticus, Passser montanus, Phalacrocorax 

carbo sinensis, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus, Philomachus pugnax, Phoenicurus 

ochruros, Phylloscopus collybita, Pica pica, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Podiceps 

cristatus, Podiceps grisegena, Podiceps nigricollis, Rallus aquaticus, Riparia riparia, Saxicola 

rubetra , Saxicola torquata, Sitta europaea, Sterna hirundo, Sterna hirundo, Streptopelia 

decaocto, Streptopelia turtur, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia communis, Syvia curruca, 

Tachybaptus rufficolis, Tringa glareola, Turdus merula, Turdus philomelos, Upupa epops, 

Vanellus vanellus. 

 

Specii de păsări observate în situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului în timpul 

acțiunilor de inventariere-cartare, care nu apar în formularul standard: Alcedo atthis, Anas acuta, 

Anas clypeata, Anas penelope, Anas penelope, Apus apus, Apus melba, Ardea purpurea, Asio 

flammeus, Athene noctua, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Bucephala clangula, 

Burhinus oedicnemus, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Cecropis daurica, Circus aeruginosus, 
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Circus cyaneus, Circus pygargus, Columba palumbus, Corvus corax, Corvus frugilegus, 

Dendrocopos syriacus, Emberiza schoeniclus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Gallinago 

gallinago, Garrulus glandarius, Haliaeetus albicilla, Haematopus ostralegus, Hippolais icterina, 

Lanius excubitor, Larus canus, Larus fuscus, Larus michahellis, Limosa limosa, Melanocorypha 

calandra, Motacilla citreola, Otus scops, Pandion haliaetus, Pelecanus crispus, Pelecanus 

onocrotalus, Phylloscopus sibilatrix, Pluvialis squatarola, Recurvirostra avosetta, Sylvia nisoria, 

Tadorna tadorna, Tringa nebularia,  Tringa ochropus, Tringa stagnatilis, Troglodytes troglodytes, 

Turdus pilaris. 

 
Accipiter gentilis 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Uliu porumbar - Accipiter gentilis 
Cod EUNIS: 838;  Cod NATURA200: A085 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Specia nu a fost observată în intervalul de monitorizare decembrie 2017 – 
octombrie 2018, dar există habitate în cadrul sitului care să acopere 
necesitățile ecologice ale acestei specii. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Rezident 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Prezență incertă 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 
 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia poate utiliza majoritatea tipurilor de habitate din cadrul 
acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I 
și acumulării nepermanente Udrești, atât în perioada de cuibărire cât și în 
restul anului. Suprafețele de teren din proximitatea sitului reprezentate de 
pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru necesitățile de hrană și 
adăpost ale acestei specii, în pasaj, putând avea impact semnificativ 
asupra populației acestei specii 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Accipiter gentilis în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
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https://www.sor.ro/ro/pasari/Accipiter-gentilis.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22695683/0 

 
Acrocephalus arundinaceus 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Lăcar mare - Acrocephalus arundinaceus 
Cod EUNIS: 842; Cod NATURA2000: A298 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Au fost identificate un număr de 17 – 22  perechi cuibăritoare în 
habitatele de stufăriș și habitatele asociate situate în cadrul acumulărilor 
permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II și Bunget I.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 
 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează habitatele de stufăriș și tufăriș pentru hrănire și 
cuibărire, precum și habitatele deschise din cadrul acumulărilor 
permanante Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II și Bunget I. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului constituie teritorii de 
hrănire pentru specie în perioada de cuibărire, managementul acestora 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii, din sit. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Acrocephalus arundinaceus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/104317670/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Acrocephalus-arundinaceus.html 

 
Acrocephalus palustris 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Lăcar de mlaștină - Acrocephalus palustris 
Cod EUNIS: 845; Cod NATURA2000: A296 

2 Informaţii Au fost identificate un număr de 6-10 perechi cuibăritoare în habitatele de 
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specifice 
speciei 

stufăriș și habitatele asociate situate în cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II și Bunget I. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 
 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează habitatele de stufăriș și tufăriș pentru hrănire și 
cuibărire, precum și habitatele deschise din cadrul acumulărilor 
permanante Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II și Bunget I. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului constituie teritorii de 
hrănire pentru specie în perioada de cuibărire, managementul acestora 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii, din sit.. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Acrocephalus palustris în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22714741/0 
http://pasaridinromania.sor.ro/Lacar-de-mlastina 

 
Acrocephalus schoenobaenus 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Lăcar mic - Acrocephalus schoenobaenus 
Cod EUNIS: 846; Cod NATURA2000: A295 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Au fost identificate un număr de 35-50  perechi cuibăritoare în habitatele 
de stufăriș și habitatele asociate situate în cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
 

5 Statutul de 
prezenţă 

Nativă 
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[management] 
6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018  

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează habitatele de stufăriș și tufăriș pentru hrănire și 
cuibărire, precum și habitatele deschise din cadrul acumulărilor 
permanante Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II și Bunget I. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului constituie teritorii de 
hrănire pentru specie în perioada de cuibărire, managementul acestora 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii, din sit. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Acrocephalus schoenobaenus în situl Natura 
2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014 

 
Acrocephalus scirpaceus 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Lăcar de stuf  - Acrocephalus scirpaceus 
Cod EUNIS: 847; Cod NATURA2000: A297 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Specia nu a fost identificată în sit. Nu există observații în bazele de date 
publice care să ateste prezența speciei în sit. Habitatele existente în sit nu 
satisfac necesitățile ecologice ale acestei specii pentru reproducere. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Izolată 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Prezență incertă 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018  

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

- 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

- 
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10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014. 
http://www.iucnredlist.org/details/22714722/0 
http://pasaridinromania.sor.ro/Lacar-de-stuf 

 
Actitis hypoleucos 

Tabelul B.1  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Fluierar de munte - Actitis hypoleucos  
Cod EUNIS:848; Cod NATURA2000: A168 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 1-3 perechi au fost identificate în sit, in marginea de est a 
acumulării permanente Adunați, în nordul acumulării permanente Brătești 
și în nordul acumulării permanente Bunget II, pe pârâul Ilfov.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018  

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori 
golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în 
migrație, habitate propice pentru hrănire. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Actitis hypoleucos în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014 
http://www.iucnredlist.org/details/22693264/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Actitis-hypoleucos.html 

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ Descriere 
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Atribut 
1 Specia Fluierar de munte - Actitis hypoleucos  

Cod EUNIS:848; Cod NATURA2000: A169 
2 Informaţii 

specifice 
speciei 

Un număr de 6 indivizi au fost observați în perioada de pasaj în cadrul 
acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și 
din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018  

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori 
golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în 
migrație, habitate propice pentru hrănire. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Actitis hypoleucos în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22693264/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Actitis-hypoleucos.html  

 
Alauda arvensis 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Ciocârlie de câmp - Alauda arvensis  
Cod EUNIS: 853; Cod NATURA2000: A247 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 18 – 24  perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise din cadrul acumulărior 
permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul 
acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de Reproducere 
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prezenţă 
[temporal] 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
  

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018  

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile arabile 
și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante pentru 
necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea impact 
semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Alauda arvensis în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/102998555/0 
http://pasaridinromania.sor.ro/Ciocarlie-de-camp  

 
Anas crecca 

Talelul B.1  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Rață mică - Anas crecca 
Cod EUNIS:867; Cod NATURA2000: A052 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 150 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente 
Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
  

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 
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6 Abundenţă  Comună  
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018  

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt golite 
de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în migrație, 
habitate propice pentru hrănire. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Anas crecca în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Anas-crecca.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22729717/0 

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Rață mică - Anas crecca 
Cod EUNIS:867; Cod NATURA2000: A052 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 9 indivizi au fost observați în perioada de iernare, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget II și Bunget I. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Iernare 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
  

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună  
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018  

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de iernare a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
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topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori 
golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în 
migrație, habitate propice pentru hrănire. Indivizii pot fi distribuți 
neuniform pe suprafața acumulărilor permanente, în funcție de 
procentajul de acoperire cu gheață. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Anas crecca în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Anas-crecca.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22729717/0  

 
Anas platyrhynchos 

Tabelul B.1  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Rață mare - Anas platyrhynchos  
Cod EUNIS – 869;  Cod NATURA2000 – A053 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

În timpul iernii, un număr de 2122 indivizi au fost observați pe suprafața 
celor cinci acumulări permanente. În perioadele mai reci, mai ales lunile 
ianuarie și februarie, majoritatea indivizilor înnoptează pe acumularea 
permanentă Ilfoveni, alături de grupuri de Cygnus cygnus și Cygnus olor. 
Pe timpul zilei folosesc celelalte lacuri permanente ca loc de hrănire, 
dispersându-se pe întreaga suprafață neacoperită cu gheață a acestora. În 
lunile ianuarie și februarie 2018, suprafața acumulărilor permanente 
Bunget I și Bunget II au fost înghețate în proporție de 95%. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Iernare 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018  

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de iernare a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești.  

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Anas platyrhynchos în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 
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10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Anas-platyrhynchos.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22680186/0  

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Rață mare - Anas platyrhynchos  
Cod EUNIS – 869;  Cod NATURA2000 – A053 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 1481 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente 
Udrești.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită  

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018  

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor.  

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Anas platyrhynchos în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Anas-platyrhynchos.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22680186/0  

 
Tabelul B.3  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 
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1 Specia Rață mare - Anas platyrhynchos  
Cod EUNIS – 869;  Cod NATURA2000 – A053 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 4-6 perechi au fost identificate în perioada de cuibărire, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente 
Udrești. În perioada de pasaj, specie tinde să migreze în perechi, deja 
formate, de aceea, populația cuibăritoare trebuie identificată cu atenție, 
căutându-se a se atribui coduri de cuibărire mari. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018  

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor.  

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Anas platyrhynchos în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Anas-platyrhynchos.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22680186/0  

 
Anas querquedula 

Tabelul B.1  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Rață cârâitoare - Anas querquedula 
Cod EUNIS:871; Cod NATURA2000: A055 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

O pereche a fost observată în perioada de pasaj, în habitatele acvatice din 
cadrul acumulării permanente Ilfoveni. Codul de cuibărire atribuit acesor 
observații este B3 Pereche în perioada de cuibărit în habitat adecvat 
cuibăritului, fără a se putea confirma cuibărirea speciei.  

3 Statutul de 
prezenţă 

Reproducere 
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[temporal] 
4 Statutul de 

prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
  

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Prezență certă 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Anas querquedula în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Anas-querquedula.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22680313/0  

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Rață cârâitoare - Anas querquedula 
Cod EUNIS:871; Cod NATURA2000: A055 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 147 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente 
Udrești.   

5 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

6 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
  

7 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

8 Abundenţă  Comună 
9 Perioada de 

colectare a 
Decembrie 2017 - Octombrie 2018 
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datelor din 
teren 

4 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. 

3 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Anas querquedula în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Anas-querquedula.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22680313/0  

 
Anas strepera 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Rață pestriță - Anas strepera 
Cod EUNIS:872; Cod NATURA2000: A703 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 12 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente 
Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 

Harta distribuției speciei Anas strepera în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 
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distribuţiei] 
10 Alte informaţii 

privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Anas-strepera.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22680149/0  

 
Anser albifrons 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Gârliță mare - Anser albifrons 
Cod EUNIS:873; Cod NATURA2000: A041 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 25 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente 
Udrești.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori 
golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în 
migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul 
sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Anser albifrons în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
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date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Anser-albifrons.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22679881/0  

 
Ardea cinerea 

Tabelul B.1  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Stârc cenușiu - Ardea cinerea 
Cod EUNIS: 900; Cod NATURA2000: A028 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr 26 indivizi au fost observați în perioada de pasaj în habitatele 
acvatice și habitatele asociate  în cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și în cadrul acumulării 
nepermanente Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori 
golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în 
migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, în 
pasaj, putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Ardea cinerea în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22696993/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Ardea-cinerea.html  
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Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Stârc cenușiu – Ardea cinerea 
Cod EUNIS: 900; Cod NATURA2000: A028 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr 9 indivizi au fost observați în perioada de iernare în habitatele 
acvatice și  în cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, 
Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.  În 
funcție de procentul de acoperire cu gheață din perioada de iernare, mai 
mulți indivizi se pot concentra în locuri mai restrânse. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Iernare 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de iernare a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori 
golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în 
migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, în 
pasaj, putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Ardea cinerea în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014 
http://www.iucnredlist.org/details/22696993/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Ardea-cinerea.html  

 
Ardeola ralloides 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 
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1 Specia Stârc galben - Ardeola ralloides 
Cod EUNIS:903; Cod NATURA2000: A024 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 1-2 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente 
Udrești. Nu au fost obținute coduri de cuibărire. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară  
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Ardeola ralloides în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Ardeola-ralloides.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22697123/0  

 
Asio otus 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Ciuf de pădure – Asio otus 
Cod EUNIS:906; Cod NATURA2000: A221 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Specia nu a fost observată în intervalul de monitorizare decembrie 2017 – 
octombrie 2018, dar există habitate în cadrul sitului care să acopere 
necesitățile ecologice ale acestei specii. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de Larg răspândită 
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prezenţă 
[spaţial] 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Prezență incertă 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitate propice care să satisfacă nevoile ecologice ale acestei specii în 
perioada de reproducere sunt reprezentate de fondul forestier situat între 
acumularea permanentă Brătești I și Bunget II precum și toate habitatele 
deschise și semideschise din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești. Suprafețele de teren din proximitatea sitului 
reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru 
necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea impact 
semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Asio otus în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Ciuf-de-padure 
http://www.iucnredlist.org/details/22689507/0 

 
Buteo buteo 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Șorecar comun – Buteo buteo 
Cod EUNIS:926; Cod NATURA2000: A087 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr 2-3 indivizi au fost observați în perioada de reproducere în 
habitatele deschise și semideschise, dar survolând și alte habitate din 
cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente Udrești. Nu a fost 
determinată vârsta pentru acești indivizi, neputându-se atribui coduri de 
cuibărire clare. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
  

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 
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6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt regăsite în cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori golite de apă în 
funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în migrație, habitate 
propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din proximitatea sitului 
reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru 
necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea impact 
semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Buteo buteo în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Buteo-buteo.html 
http://www.iucnredlist.org/details/61695117/0  

 
Carduelis cannabina 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Cânepar - Carduelis cannabina 
Cod EUNIS:943; Cod NATURA2000: A366 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 1-2 perechi au fost identificate în perioada de reproducere în 
habitatele deschise și semideschise din cadrul acumulărior permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
  

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 
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8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile arabile 
și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante pentru 
necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea impact 
semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Carduelis cannabina în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Canepar 
http://www.iucnredlist.org/details/22720441/0  

 
Carduelis carduelis 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Sticlete – Carduelis carduelis 
Cod EUNIS:944; Cod NATURA2000: A364 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 9 - 15 perechi au fost identificate în perioada de reproducere 
în habitatele deschise și semideschise, precum și în habitatele forestiere, 
din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
  

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, și 
de habitatele forestiere din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești. Terenurile arabile și pajiștile din imediata 
apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană și adăpost 
ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra populației 
acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia Harta distribuției speciei Carduelis carduelis în situl Natura 2000 
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speciei [harta 
distribuţiei] 

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Sticlete 
http://www.iucnredlist.org/details/103764950/0  

 
Carduelis chloris 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Florinte - Carduelis chloris  
Cod EUNIS: 945; Cod NATURA2000: A745 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 10 - 14 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise, precum și în habitatele 
forestiere, din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, 
Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
  

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, și 
de habitatele forestiere din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești. Terenurile arabile și pajiștile din imediata apropiere 
a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei 
specii, putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Carduelis chloris în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas al 
speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice din  
Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - date 
transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22720330/0 
http://pasaridinromania.sor.ro/Florinte  
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Certhia familiaris 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Cojoaică de pădure - Certhia familiaris 
Cod EUNIS: 956; Cod NATURA2000: A334 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2-4 perechi au fost identificate în perioada de reproducere 
în habitatele forestiere din cadrul fondului forestier situat între 
acumulările permanente Brătești și Bunget II, precum și la periferia 
acumulării permanente Ilfoveni – zona pădurii Brăteasca. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Rezident 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Izolată  

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele forestiere din cadrul 
acumulărilor permanente Brătești și Bunget II, precum și la periferia 
acumulării permanente Ilfoveni.  

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Certhia familiaris în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Cojoaica-de-padure 
http://www.iucnredlist.org/details/22735060/0  

 
Charadrius dubius 

Tabelul B.1  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Prundăraș gulerat mic - Charadrius dubius 
Cod EUNIS:960; Cod NATURA2000: A136 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2-3 perechi au fost observate în perioada de reproducere, 
în habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești. Acestea au fost localizate în maul sud-estic al 
acumulării permanente Ilfoveni, în nordul acumulării permanente 
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Brătești și în nordul acumulării permanente Bunget I. 
3 Statutul de 

prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în 
migrație, habitate propice pentru hrănire. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Charadrius dubius în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22693770/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Prundaras-gulerat-mic.html  

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Prundăraș gulerat mic - Charadrius dubius 
Cod EUNIS:960; Cod NATURA2000: A136 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 10 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.  . 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de Nativă 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 87



86 
 

prezenţă 
[management] 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Charadrius dubius în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22693770/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Prundaras-gulerat-mic.html  

   
Chlidonias hybridus 

Tabelul B.1  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Chirighiță cu obraji albi - Chlidonias hybridus 
Cod EUNIS:965; Cod NATURA2000: A196 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

O pereche a fost observată în perioada de cuibărire, hrănindu-se 
uniform  în habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești. Cei doi adulți considerați ca fiind o pereche au 
fost observați de mai multe ori transportând hrană. Locația cuibului 
probabil se află pe una din insulițele formate în interiorul acumulării 
permanente Ilfoveni.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
Decembrie 2017 - Octombrie 2018 
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datelor din 
teren 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Chlidonias hybridus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014 

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Chirighiță cu obraji albi - Chlidonias hybridus 
Cod EUNIS:965; Cod NATURA2000: A734 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 27 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
  

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. 

9 Distribuţia Harta distribuției speciei Chlidonias hybridus în situl Natura 2000 
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speciei [harta 
distribuţiei] 

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Chlidonias-hybrida.html 
http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=22694764  

 
Chlidonias leucopterus 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Chirighiță cu aripi albe – Chlidonias leucopterus 
Cod EUNIS:966; Cod NATURA2000: A198 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Chlidonias leucopterus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Chlidonias-leucopterus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22694782/0  
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Chlidonias niger 
Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Chirighiță neagră - Chlidonias niger  
Cod EUNIS:967; Cod NATURA2000: A197 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 3 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Chlidonias niger în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Chlidonias-niger.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22694787/0  

 
Ciconia ciconia 

Tabelul B.1  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Barză albă – Ciconia ciconia 
Cod EUNIS:969; Cod NATURA2000: A031 

2 Informaţii 
specifice 

Un număr 3-4 perechi au fost observate în perioada de reproducere în 
habitatele deschise și zonele limicole din cadrul acumulărior 
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speciei permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul 
acumulării nepermanente Udrești. Există mulți indivizi necuibăritori 
care sunt prezenți în sit în timpul sezonului de reproducere, de aceea, 
pentru a avea o viziune holistică asupra populației cuibăritoare a acestei 
specii din cadrul sitului și din proximitate, este necesară găsirea și 
înregistrarea cuiburilor din localitățile din imediata apropiere a sitului. 
Două cuiburi ocupate în vara anului 2018 au fost descoperite în 
localitatea Bungetu și încă un cuib în localitatea Văcărești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt regăsite în cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori golite de apă în 
funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în migrație, habitate 
propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din proximitatea sitului 
reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru 
necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea impact 
semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Ciconia ciconia în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Ciconia-ciconia.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22697691/0  

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Barză albă – Ciconia ciconia 
Cod EUNIS:969; Cod NATURA2000: A031 

2 Informaţii 
specifice 

Un număr 103 indivizi au fost observați în perioada de pasaj în 
habitatele deschise și în zonele limicole din cadrul acumulărior 
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speciei permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul 
acumulării nepermanente Udrești.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt regăsite în cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori golite de apă în 
funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în migrație, habitate 
propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din proximitatea sitului 
reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru 
necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, în pasaj, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Ciconia ciconia în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Ciconia-ciconia.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22697691/0  

 
Ciconia nigra 

Tabelul B.1  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Barză neagră – Ciconia nigra 
Cod EUNIS:970; Cod NATURA2000: A030 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 9 indivizi au fost observați în perioada de pasaj cadrul 
acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget 
I. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de Larg răspândită 
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prezenţă 
[spaţial] 

  

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt regăsite în cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori golite de apă în 
funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în migrație, habitate 
propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din proximitatea sitului 
reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru 
necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, în pasaj, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Ciconia nigra în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Ciconia-nigra.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22697669/0  

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Barză neagră – Ciconia nigra 
Cod EUNIS:970; Cod NATURA2000: A030 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

O pereche a fost observată în perioada de reproducere, hrănindu-se în 
zonele limicole sau zonele cu stufăriș din cadrul acumulărilor 
permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget I și Bunget II. Locația 
unui cuib probabil se află în cadrul fondului forestier situat între 
acumulările permanente Bunget II și Brătești. Un adult al acestei specii 
a fost observat coborând de mai multe ori în pădure, în aceeași locație, 
probabil pentru a aduce hrană la cuib.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de Nativă 
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prezenţă 
[management] 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de cuibărire a 
acestei specii sunt regăsite în cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori golite de apă în 
funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în migrație, habitate 
propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din proximitatea sitului 
reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru 
necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea impact 
semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Ciconia nigra în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Ciconia-nigra.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22697669/0  

 
Coccothraustes coccothraustes 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Botgros - Coccothraustes coccothraustes 
Cod EUNIS: 980; Cod NATURA2000: A373 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 6 - 11 perechi au fost identificate în perioada de reproducere 
în habitatele deschise și semideschise, precum și în habitatele forestiere, 
din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
  

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
Decembrie 2017 - Octombrie 2018 
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datelor din 
teren 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, și 
de habitatele forestiere, din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești. Terenurile arabile și pajiștile din imediata 
apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană și adăpost 
ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra populației 
acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Coccothraustes coccothraustes în situl Natura 
2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22720681/0 
http://pasaridinromania.sor.ro/Botgros  

 
Corvus corone 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Cioară grivă - Corvus corone  
Cod EUNIS:991; Cod NATURA2000: A349 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2-4 perechi au fost identificate în perioada de reproducere 
în habitatele deschise și semideschise din cadrul acumulărior 
permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul 
acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Rezidentă 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară  
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
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impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 
9 Distribuţia 

speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Corvus corone în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22706016/0 
http://pasaridinromania.sor.ro/Cioara-griva  

 
Corvus monedula 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Stâncuță - Corvus monedula 
Cod EUNIS: 993; Cod NATURA2000: A347 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 36 indivizi au fost identificați în perioada de reproducere 
în habitatele deschise și semideschise din cadrul acumulărior 
permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul 
acumulării nepermanente Udrești. Populația se poate reprezenta și ca 18 
perechi. Toate exemplare cuibăresc în construcțiile abandonate din estul 
acumulării permanente Bunget I. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Rezidentă  

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Corvus monedula în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
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Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Corvus-monedula.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22705929/0  

 
Coturnix coturnix 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Prepeliță – Coturnix coturnix 
Cod EUNIS: 994; Cod NATURA2000: A113 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 1-3 perechi au fost identificate în perioada de reproducere 
în habitatele deschise și semideschise din cadrul acumulărior 
permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul 
acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
  

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Coturnix coturnix în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Coturnix-coturnix.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22678944/0  

 
Crex crex 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 
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1 Specia Cârstel de câmp – Crex crex 
Cod EUNIS:995; Cod NATURA2000: A122 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 3-4 perechi au fost identificate în perioada de reproducere 
în habitatele deschise și semideschise din cadrul acumulărior 
permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul 
acumulării nepermanente Udrești. Masculii cântători au fost localizați 
în perimetrul acumulării nepermanente Udrești și în pajiștile și 
terenurile arabile din imediata apropiere a acestuia. Mai multe perechi 
nedetectate pot exista în pajiștile și terenurile arabile din periferia 
sitului. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, dar mai ales din acumularea nepermanentă Udrești. 
Terenurile arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Crex crex în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22692543/0  
http://pasaridinromania.sor.ro/Cristel-de-camp  

 
Cuculus canorus 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Cuc – Cuculus canorus 
Cod EUNIS:997; Cod NATURA2000: A212 

2 Informaţii 
specifice 

Un număr de 4-9 perechi au fost identificate în perioada de reproducere 
în habitatele deschise și semideschise, precum și în habitatele forestiere 
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speciei din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
și de habitatele forestiere din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești. Terenurile arabile și pajiștile din imediata 
apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană și 
adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Cuculus canorus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Cuculus-canorus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22683873/0  

   
Cygnus cygnus 

Tabelul B.1  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Lebădă de iarnă – Cygnus cygnus 
Cod EUNIS:1004; Cod NATURA2000: A038 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 89 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
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5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Cygnus cygnus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Cygnus-cygnus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22679856/0  

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Lebădă de iarnă – Cygnus cygnus 
Cod EUNIS:1004; Cod NATURA2000: A038 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 132 indivizi au folosit în luna ianuarie 2018 în acumularea 
permanentă Ilfoveni ca loc de iernat. După orele 9.00 am – 11.00 am, 
indivizi din aceste grupuri se deplasează spre zonele agricole din 
vecinătatea sitului pentru a se hrăni. Specia nu a fost regăsită pe 
celelalte acumulări permanente, deși habitatul este potențial. Acestea 
înnoptează impreună cu grupurile de Rață mare, pe acumularea 
permanentă Ilfoveni. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Iernare 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 

Nativă 
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[management] 
6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de iernare a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Cygnus cygnus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Cygnus-cygnus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22679856/0  

 
Cygnus olor 

Tabelul B.1  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Lebădă de vară - Cygnus olor 
Cod EUNIS:1005; Cod NATURA2000: A036 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

În timpul iernii, lunile ianuarie-februarie, 28 indivizi au fost observați 
pe cele cinci acumulări permanente din sit, majoritatea indivizilor fiind 
observați pe acumularea permanentă Ilfoveni, înnoptând și hrănindu-se 
alături de grupuri de Lebădă de iarnă și Rață mare.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Iernare 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
Decembrie 2017 - Octombrie 2018 
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datelor din 
teren 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de iernare a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Cygnus olor în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Lebada-de-vara 
http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=22679839  

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Lebădă de vară - Cygnus olor 
Cod EUNIS:1005; Cod NATURA2000: A036 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 26 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
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Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Cygnus olor în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Lebada-de-vara 
http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=22679839  

 
Delichon urbica 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Lăstul de casă - Delichon urbica  
Cod EUNIS:1006; Cod NATURA2000: A738 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 90 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice și habitatele deschise și semideschise din cadrul 
acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I 
și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și h  din cadrul 
acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget 
I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara devreme 
acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma topirii 
zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori 
golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în 
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migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Delichon urbica în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Lastun-de-casa 
http://www.iucnredlist.org/details/103811886/0  

 
Dendrocopos major 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Ciocănitoare pestriță mare - Dendrocopos major  
Cod EUNIS:1008; Cod NATURA2000: A237 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 4-7 perechi au fost identificate în perioada de reproducere 
în habitatele forestiere din cadrul fondului forestier situat între 
acumulările permanente Brătești și Bunget II, precum și la periferia 
acumulării permanente Ilfoveni – zona pădurii Brăteasca. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Rezident 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Izolată 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele forestiere din cadrul 
acumulărilor permanente Brătești și Bunget II, precum și la periferia 
acumulării permanente Ilfoveni. Terenurile arabile și pajiștile din 
imediata apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană 
și adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Dendrocopos major  în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
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privind sursele 
de informaţii 

Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Dendrocopos-major.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22681124/0  

 
Dendrocopos medius 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Ciocănitoare de stejar – Dendrocopos medius 
Cod EUNIS:1011; Cod NATURA2000:A238 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2-4 perechi au fost identificate în perioada de reproducere 
în habitatele forestiere din cadrul fondului forestier situat între 
acumulările permanente Brătești și Bunget II, precum și la periferia 
acumulării permanente Ilfoveni – zona pădurii Brăteasca. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Rezidentă 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Izolată 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele forestiere din cadrul 
acumulărilor permanente Brătești și Bunget II, precum și la periferia 
acumulării permanente Ilfoveni. Terenurile arabile și pajiștile din 
imediata apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană 
și adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Dendrocopos medius în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Dendrocopos-medius.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22681114/0  

   
Egretta alba 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ Descriere 
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Atribut 
1 Specia Egretă mare - Egretta alba 

Cod EUNIS:1015; Cod NATURA2000: A027 
2 Informaţii 

specifice 
speciei 

Un număr de 18 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Egretta alba în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Egreta-mare 
http://www.iucnredlist.org/details/22697043/0  

 
Egretta garzetta 

Tabelul B.1  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Egretă mică – Egretta garzetta  
Cod EUNIS:1016; Cod NATURA2000: A026 

2 Informaţii Un număr de 61 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 107



106 
 

specifice 
speciei 

habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Egretta garzetta în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/62774969/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Egretta-garzetta.html  

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Egretă mică – Egretta garzetta  
Cod EUNIS:1016; Cod NATURA2000: A697 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

O pereche a fost observată pe cursul Ilfovului, în cadrul acumulării 
permanente Bunget II, respectiv, un adult stând pe cuib, în perioada de 
cuibărire. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 
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4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de cuibărire a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Specia are nevoie de arbuști în 
proximitatea apei pentr plasarea cuibului. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului.  

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Egretta garzetta în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014 
http://www.iucnredlist.org/details/62774969/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Egretta-garzetta.html  

 
Emberiza citrinella 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Presură galbenă – Emberiza citrinella 
Cod EUNIS:1023; Cod NATURA2000: A376 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

20 indivizi au fost identificați în perioada de reproducere în habitatele 
deschise și semideschise, precum și în habitatele forestiere, din cadrul 
acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I 
și din cadrul acumulării nepermanente Udrești 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Iernare 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg raspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 

Nativă 
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[management] 
6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Zonele cu probabilitate mare de a fi ocupate de specie pentru 
reproducere sunt reprezentate mai ales de habitatele de pajiște cu 
arbuști izolați, regăsite mai ales pe suprafața acumulării nepermanente 
Udrești, precum și habitatele de tufărișuri care flancheză acumulările 
permanente, mai ales în partea vestică a acestora. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Emberiza citrinella în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Presura-galbena 
http://www.iucnredlist.org/details/22720878/0  

 
Erithacus rubecula 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Măcăleandru – Erithacus rubecula 
Cod EUNIS:1029; Cod NATURA2000: A269 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 4-8 perechi au fost identificate în perioada de reproducere 
în habitatele deschise și semideschise, precum și în habitatele forestiere, 
din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
și de habitatele forestiere, din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
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nepermanentă Udrești. Terenurile arabile și pajiștile din imediata 
apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană și 
adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Erithacus rubecula în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Erithacus-rubecula.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22709675/0  

 
Falco vespertinus 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Vânturel de seară – Falco vespertinus 
Cod EUNIS:1042; Cod NATURA2000: A097 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2-4 indivizi au fost observați în perioada de pasaj,  
hrănindu-se în cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget I și Bunget II și în cadrul acumulării nepermanente 
Udrești.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt regăsite în cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă 
Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți 
rezultate în urma topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările 
permanente sunt golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, 
devenind, în migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de 
teren din proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile 
sunt importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul 
sitului. 

9 Distribuţia Harta distribuției speciei Falco vespertinus în situl Natura 2000 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 111



110 
 

speciei [harta 
distribuţiei] 

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Falco-vespertinus.html 

 
Fringilla coelebs 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Cinteză de pădure – Fringilla coelebs 
Cod EUNIS:1048; Cod NATURA2000: A657 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 20-30 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele forestiere din cadrul fondului forestier situat 
între acumulările permanente Brătești și Bunget II, precum și la 
periferia acumulării permanente Ilfoveni – zona pădurii Brăteasca. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Izolată 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele forestiere din cadrul 
acumulărilor permanente Brătești și Bunget II, precum și la periferia 
acumulării permanente Ilfoveni. Terenurile arabile și pajiștile din 
imediata apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană 
și adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Fringilla coelebs în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 

 
Fulica atra 

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

Descriere 

1 Specia Lișiță – Fulica atra 
Cod EUNIS:1052; Cod NATURA2000:A125 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2-4 perechi au fost observate în perioada de cuibărire, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Fulica atra în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Fulica-atra.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22692913/0  

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Lișiță – Fulica atra 
Cod EUNIS:1052; Cod NATURA2000:A125 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 420 indivizi au fost observați în perioada de iernare, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II și Bunget I. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Iernare 

4 Statutul de 
prezenţă 

Larg răspândită 
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[spaţial] 
5 Statutul de 

prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Exemplarele în perioada de iernare folosesc doar acumulările 
permanente care sunt acoperite parțial sau nu sunt acoperite cu gheață. 
Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de iernare a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II și Bunget I. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Fulica atra în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Fulica-atra.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22692913/0  

 
Tabelul B.3  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Lișiță – Fulica atra 
Cod EUNIS:1052; Cod NATURA2000:A125 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2230 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
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speciei 
[interpretare] 

specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Fulica atra în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Fulica-atra.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22692913/0  

 
Galerida cristata 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Ciocârlan – Galerida cristata 
Cod EUNIS: 1055; Cod NATURA2000:A244 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 5 – 13 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise din cadrul 
acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I 
și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Galerida cristata în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
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privind sursele 
de informaţii 

Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Galerida-cristata.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22717383/0  

 
Gallinula chloropus 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Găinușă de baltă - Gallinula chloropus 
Cod EUNIS:1059; Cod NATURA2000: A721 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Au fost identificate un nr de 6 - 9  perechi cuibăritoare în habitatele de 
stufăriș și habitatele asociate situate în cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează habitatele de stufăriș și tufăriș pentru hrănire și 
cuibărire, precum și habitatele deschise din cadrul acumulărilor 
permanante Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II și Bunget I. 
Terenurile arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului  constituie 
teritorii de hrănire pentru specie în perioada de cuibărire, 
managementul acestora putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii, din sit. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Gallinula chloropus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/62120190/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Gallinula-chloropus.html  

   
Himantopus himantopus 

Tabelul B.1  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 
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1 Specia Piciorong - Himantopus himantopus 
Cod EUNIS:1076; Cod NATURA2000: A131 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 8 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Prezență certă 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele associate din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în 
migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Himantopus himantopus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Himantopus-himantopus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22727969/0  

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Piciorong - Himantopus himantopus 
Cod EUNIS:1076; Cod NATURA2000: A131 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Doi indivizi, reprezentând o pereche, au fost văzuți de mai multe ori în 
perioada de cuibărire în cadrul acumulării permanente Ilfoveni, vizitând 
aceeași locație în stuf, în partea estică a acumulării. Observațiile au fost 
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înregistrat cu codul de cuibărire B3 Pereche în perioada de cuibărit în 
habitat adecvat cuibăritului. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în 
migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Himantopus himantopus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Himantopus-himantopus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22727969/0  

 
Hirundo rustica 

Tabelul B.1  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Rândunică – Hirundo rustica 
Cod EUNIS:1082; Cod NATURA2000: A251 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 180 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 

Odihnă și hrănire / pasaj 
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[temporal] 
4 Statutul de 

prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în 
migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Hirundo rustica în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22712252/0 
http://pasaridinromania.sor.ro/Randunica  

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Rândunică – Hirundo rustica 
Cod EUNIS:1082; Cod NATURA2000: A251 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 50 -100 indivizi, reprezentând 25-50 perechi cuibăritoare 
au fost înregistrate în perioada de cuibărire, majoritatea transportând 
hrană spre cuiburi. Nu au fost identificate cuiburi plasate efectiv în sit, 
dar multe perechi cuibăritoare, care au cuibul în localitățile din 
priximitatea sitului, utilizează situl pentru a procura hrană. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
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5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în 
migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului.. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Hirundo rustica în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22712252/0 
http://pasaridinromania.sor.ro/Randunica  

 
Ixobrychus minutus 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Stârc pitic - Ixobrychus minutus 
Cod EUNIS:1090; Cod NATURA2000: A022 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 1-2 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
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7 Perioada de 
colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Ixobrychus minutus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Ixobrychus-minutus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22735766/0  

 
Lanius collurio 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Sfrâncioc roșiatic – Lanius collurio 
Cod EUNIS:1098; Cod NATURA2000: A338 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 9 – 16  perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise din cadrul 
acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I 
și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Cuibărire 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
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impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 
9 Distribuţia 

speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Lanius collurio în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Sfrancioc-rosiatic 
http://www.iucnredlist.org/details/22705001/0  

 
Larus cachinnans 

Tabelul B.1  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Pescăruș pontic - Larus cachinnans 
Cod EUNIS:1106; Cod NATURA2000: A459 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 467 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândiă 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Larus cachinnans în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 
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10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Pescarus-pontic 
http://www.iucnredlist.org/details/22735929/0  

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Pescăruș pontic - Larus cachinnans 
Cod EUNIS:1106; Cod NATURA2000: A459 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 136 indivizi au fost observați în perioada de iernare, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Iernare 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de iernare a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Larus cachinnans în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Pescarus-pontic 
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http://www.iucnredlist.org/details/22735929/0  
 

Larus ridibundus 
Tabelul B.1  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Pescăruș râzător – Larus ridibundus 
Cod EUNIS:1115; Cod NATURA2000:A179 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 580 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Larus ridibundus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Larus-ridibundus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22694420/0  

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ Descriere 
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Atribut 
1 Specia Pescăruș râzător – Larus ridibundus 

Cod EUNIS:1115; Cod NATURA2000:A179 
2 Informaţii 

specifice 
speciei 

Un număr de 21 indivizi au fost observați în perioada de iernare, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Iernare 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de iernare a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Larus ridibundus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Larus-ridibundus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22694420/0  

 
Locustella luscinioides 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Grelușel de stuf - Locustella luscinioides 
Cod EUNIS:1121; Cod NATURA2000: A292 

2 Informaţii Au fost identificate un nr de 7 - 14  perechi cuibăritoare în habitatele de 
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specifice 
speciei 

stufăriș și habitatele asociate situate în cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează habitatele de stufăriș și tufăriș pentru hrănire și 
cuibărire, precum și habitatele deschise din cadrul acumulărilor 
permanante Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II și Bunget I. 
Terenurile arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului  constituie 
teritorii de hrănire pentru specie în perioada de cuibărire, 
managementul acestora putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii, din sit. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Locustella luscinioides în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22714684/0 
http://pasaridinromania.sor.ro/Grelusel-de-stuf  

 
Luscinia megarhynchos 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Privighetoare roșcată – Luscinia megarhynchos 
Cod EUNIS: 1128; Cod NATURA2000: A271 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 15 - 20 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise din cadrul 
acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I 
și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
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5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Luscinia megarhynchos în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22709696/0 
http://pasaridinromania.sor.ro/Privighetoare-roscata  

 
Mergus albellus 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Ferestraș mic – Mergellus albellus 
Cod EUNIS: 100662; Cod NATURA2000: A767-A 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Specia nu a fost observată în intervalul de monitorizare decembrie 2017 
– octombrie 2018. 
Având în vedere prezența habitatelor acvatice propice pentru pasajul și 
iernarea acestei specii, precum și faptul că acumulările permanente sunt 
acoperite cu gheață doar parțial în perioada respectivă, se consideră că 
specia are posibilitatea să fie observată în alți ani. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Prezență incertă 
 

7 Perioada de 
colectare a 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 
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datelor din 
teren 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Mergellus albellus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22680465/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Mergellus-albellus.html  

 
Merops apiaster 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Prigorie – Merops apiaster 
Cod EUNIS:1141; Cod NATURA2000:A230 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Indivizi care au indicat un număr de 7 – 14 perechi  au fost observați în 
perioada de reproducere, hrănindu-se activ deasupra habitatelor 
acvatice și a habitatelor deschise și semideschise, părăsind zona cu 
hrană pentru juvenili,în cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești. Nu au fost identificate cuiburi în sit. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și habitatele 
deschise și semideschise din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. Suprafețele de teren din proximitatea sitului reprezentate 
de pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru necesitățile de hrană 
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ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra populației 
acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Merops apiaster în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Prigorie 
http://www.iucnredlist.org/details/22683756/0  

 
Miliaria calandra 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Presură sură - Miliaria calandra 
Cod EUNIS:1142; Cod NATURA2000: A746 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 22 - 28 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise din cadrul 
acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I 
și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Miliaria calandra în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
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http://pasaridinromania.sor.ro/Presura-sura 
http://www.iucnredlist.org/details/22721020/0  

 
Motacilla alba 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Codobatură albă – Motacilla alba 
Cod EUNIS:1149; Cod NATURA2000: A262 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 5 - 10 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise din cadrul 
acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I 
și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Motacilla alba în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Codobatura-alba 
http://www.iucnredlist.org/details/22718348/0  

 
Motacilla flava 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Codobatură galbenă – Motacilla flava 
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Cod EUNIS:1151; Cod NATURA2000: A260 
2 Informaţii 

specifice 
speciei 

Un număr de 21-27 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise din cadrul 
acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I 
și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Motacilla flava în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Codobatura-galbena 
http://www.iucnredlist.org/details/103822349/0  

 
Muscicapa striata 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Muscar sur – Muscicapa striata 
Cod EUNIS:1154; Cod NATURA2000: A319 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2-5 perechi au fost identificate în perioada de reproducere 
în habitatele forestiere din cadrul fondului forestier situat între 
acumulările permanente Brătești și Bunget II, precum și la periferia 
acumulării permanente Ilfoveni – zona pădurii Brăteasca. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 
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4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Izolată 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele forestiere din cadrul 
acumulărilor permanente Brătești și Bunget II, precum și la periferia 
acumulării permanente Ilfoveni. Terenurile arabile și pajiștile din 
imediata apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană 
și adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Muscicapa striata în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Muscar-sur 
http://www.iucnredlist.org/details/22709192/0  

 
Nycticorax nycticorax 

Tabelul B.1  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Stârc de noapte - Nycticorax nycticorax 
Cod EUNIS:1162; Cod NATURA2000: A610-A 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 8 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice, habitatele deschise și semideschise, și habitatele 
forestiere din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente 
Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
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7 Perioada de 
colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice, habitatele dechise și 
semideschise, precum și habitatele forestiere, din cadrul acumulărilor 
permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și 
acumularea nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind 
acoperită preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. Acumulările permanente sunt golite de apă în funcție de 
necesitățile de exploatare, devenind, în migrație, habitate propice pentru 
hrănire. Suprafețele de teren din proximitatea sitului reprezentate de 
pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru necesitățile de hrană și 
adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Nycticorax nycticorax în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Nycticorax-nycticorax.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22697211/0  

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Stârc de noapte - Nycticorax nycticorax 
Cod EUNIS:1162; Cod NATURA2000: A610-A 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 1-2 perechi au fost identificate în perioada de reproducere, 
în nordul acumulărilor permanente Brătești și Bunget II. Aceștia 
utilizează  habitatele acvatice, habitatele deschise și semideschise, și 
habitatele forestiere, din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere  

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 
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teren 
8 Distribuţia 

speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice, habitatele dechise 
și semideschise, precum și habitatele forestiere, din cadrul acumulărilor 
permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și 
acumularea nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind 
acoperită preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori golite de apă în 
funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în migrație, habitate 
propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din proximitatea sitului 
reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru 
necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea impact 
semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Nycticorax nycticorax în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Nycticorax-nycticorax.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22697211/0  

 
Oenanthe oenanthe 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Pietrar sur - Oenanthe oenanthe 
Cod EUNIS:1169; Cod NATURA2000: A277 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Specia nu a fost observată în intervalul de monitorizare decembrie 2017 
– octombrie 2018, dar există habitate în cadrul sitului care să acopere 
necesitățile ecologice ale acestei specii în perioada de reproducere. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Izolată 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Prezență incertă 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele posibile a fi preferate de această specie pe baza preferințelor 
ecologice sunt reprezentate de pajiștile din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești, mai ales în proximitatea digurilor sau altor 
construcții antropice din beton. 
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9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Oenanthe oenanthe în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Pietrar-sur 
http://www.iucnredlist.org/details/103773898/0  

 
Oriolus oriolus 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Grangur – Oriolus oriolus 
Cod EUNIS:1170; Cod NATURA2000: A337 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 5 - 10 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise, precum și în 
habitatele forestiere, din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
și de habitatele forestiere, din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești. Terenurile arabile și pajiștile din imediata 
apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană și 
adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Oriolus oriolus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
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http://pasaridinromania.sor.ro/Grangur 
http://www.iucnredlist.org/details/103692938/0  

 
Parus caeruleus 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Pițigoi albastru – Parus caeruleus 
Cod EUNIS:1179; Cod NATURA2000: A329 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 6-12 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise, precum și în 
habitatele forestiere, din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
și de habitatele forestiere, din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești. Terenurile arabile și pajiștile din imediata 
apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană și 
adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Parus caeruleus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Parus-caerulus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/103761667/0  

 
Parus major 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 
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1 Specia Pițigoi mare – Parus major 
Cod EUNIS: 1182; Cod NATURA2000: A330 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 9 - 18 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise, precum și în 
habitatele forestiere, din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
și de habitatele forestiere, din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești. Terenurile arabile și pajiștile din imediata 
apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană și 
adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Parus major în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Pitigoi-mare 
http://www.iucnredlist.org/details/22735990/0  

 
Parus palustris 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Pițigoi sur – Palus palustris 
Cod EUNIS: 1184; Cod NATURA2000: A325 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2-4 perechi au fost identificate în perioada de reproducere 
în habitatele deschise și semideschise, precum și în habitatele forestiere, 
din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de Reproducere 
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prezenţă 
[temporal] 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
și de habitatele forestiere, din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești. Terenurile arabile și pajiștile din imediata 
apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană și 
adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Parus palustris în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Parus-palustris.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22735995/0  

 
Passer domesticus 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Vrabie de casă – Passer domesticus 
Cod EUNIS:1185; Cod NATURA2000: A620 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 75 - 150 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise din cadrul 
acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I 
și din cadrul acumulării nepermanente Udrești. Doar 15 – 30 perechi își 
au cuibul amplasat în interiorul sitului, în construcțiile antropice din 
perimetrul acestuia, restul de perechi cuibăritoare folosind situl pentru 
hrănire în timpul reproducerii, cuiburile fiind amplasate în localitățile 
de la periferia sitului. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 

Larg răspândită 
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[spaţial] 
5 Statutul de 

prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Passer domesticus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/103818789/0 
http://pasaridinromania.sor.ro/Vrabie-de-casa  

 
Passer montanus 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Vrabie de câmp - Passer montanus 
Cod EUNIS:1187; Cod NATURA2000: A356 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 10 - 20 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise din cadrul 
acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I 
și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 
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teren 
8 Distribuţia 

speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Passer montanus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Vrabie-de-camp 
http://www.iucnredlist.org/details/22718270/0  

 
Phalacrocorax carbo sinensis 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Cormoran mare - Phalacrocorax carbo sinensis 
Cod EUNIS: 1201; Cod NATURA2000: A391 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Specia a fost identificată până la momentul actual în perioada de 
cuibărire în cadrul sitului, dar fără date privind probabilitățile de 
cuibărire. Fără localizarea coloniei sau determinarea unor 
comportamente care să ateste reproducerea, indivizii observați în 
perioada de cuibărire în sit pot fi considerați necuibăritori, indivizii 
ajungând la maturitate sexuală în al treilea an de viață 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răpândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Prezență incertă 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 

Harta distribuției speciei Phalacrocorax carbo sinensis în situl Natura 
2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 
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distribuţiei] 
10 Alte informaţii 

privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Phalacrocorax-carbo-sinensis.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22696792/0  

 
Phalacrocorax carbo 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Cormoran mare - Phalacrocorax carbo 
Cod EUNIS: 1200; Cod NATURA2000: A017 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 510 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj  

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Phalacrocorax carbo în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Phalacrocorax-carbo-sinensis.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22696792/0  

 
Phalacrocorax pygmeus 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
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Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Cormoran mic - Phalacrocorax pygmeus 
Cod EUNIS:1202; Cod NATURA2000: A393 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 32 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Phalacrocorax pygmeus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22696734/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Phalacrocorax-pygmeus.html  

 
Philomachus pugnax 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Bătăuș - Philomachus pugnax 
Cod EUNIS:1206; Cod NATURA2000: A151 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 65 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 
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4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în 
migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Philomachus pugnax în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Philomachus-pugnax.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22693468/0  

 
Phoenicurus ochruros 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Codroș de munte - Phoenicurus ochruros 
Cod EUNIS:1208; Cod NATURA2000: A273 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 6 indivizi au fost observați în perioada de pasaj în 
habitatele deschise și semideschise din cadrul acumulărior permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de Nativă 
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prezenţă 
[management] 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Phoenicurus ochruros în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Phoenicurus-ochruros.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22710051/0  

 
Phylloscopus collybita 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Pitulice mică - Phylloscopus collybita 
Cod EUNIS:1211; Cod NATURA2000: A315 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 4-8 perechi au fost identificate în perioada de reproducere 
în habitatele deschise și semideschise, precum și în habitatele forestiere 
din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
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speciei 
[interpretare] 

acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
și de habitatele forestiere din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești. Terenurile arabile și pajiștile din imediata 
apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană și 
adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Phylloscopus collybita în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/103843725/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Phylloscopus-collybita.html  

 
Pica pica 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Coțofană - Pica pica 
Cod EUNIS:1215; Cod NATURA2000: A343 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 22-30 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise din cadrul 
acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I 
și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 

Harta distribuției speciei Pica pica în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 
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distribuţiei] 
10 Alte informaţii 

privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/103727048/0 
http://pasaridinromania.sor.ro/Cotofana  

 
Platalea leucorodia 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Lopătar - Platalea leucorodia 
 Cod EUNIS:1220; Cod NATURA2000:A034 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Din bazele de date naționale a fost extrasă o observație din cadrul 
sitului care dovedește existența a 4 exemplare în migrație în data de 
12.07.2014. Specia nu a fost observată în intervalul de monitorizare 
decembrie 2017 – octombrie 2018.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Prezență certă 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Platalea leucorodia în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Platalea-leucorodia.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22697555/0  

 
Plegadis falcinellus 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
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Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Țigănuș - Plegadis falcinellus 
Cod EUNIS:1222; Cod NATURA2000:A700 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 27 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terernuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Plegadis falcinellus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22697422/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Plegadis-falcinellus.html  

 
Podiceps cristatus 

Tabelul B.1 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Corcodel mare – Podiceps cristatus 
Cod EUNIS:1226; Cod NATURA2000:A005 
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2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 11-22 perechi au fost observate în perioada de 
reproducere, în habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.  Doar pentru 5-7 dintre acestea a fost confirmată 
cuibărirea. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Podiceps cristatus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Podiceps-cristatus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22696602/0  

 
Tabelul B.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Corcodel mare – Podiceps cristatus 
Cod EUNIS:1226; Cod NATURA2000:A005 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 129 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
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5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Podiceps cristatus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Podiceps-cristatus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22696602/0  

 
Podiceps grisegena 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Corcodel cu gât roșu – Podiceps grisegena 
Cod EUNIS: 1227; Cod NATURA2000: A006 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 3 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
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speciei 
[interpretare] 

specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Podiceps grisegena în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Podiceps-grisegena.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22696599/0  

 
Podiceps nigricollis 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Corcodel cu gât negru – Podiceps nigricollis 
Cod EUNIS:1228; Cod NATURA2000: A008 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 10 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Podiceps nigricollis în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
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de informaţii numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Podiceps-nigricollis.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22696610/0  

 
Rallus aquaticus 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Cârstel de baltă - Rallus aquaticus  
Cod EUNIS:1253; Cod NATURA2000: A118 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Au fost identificate un nr de 3 - 5  perechi cuibăritoare în habitatele de 
stufăriș și habitatele asociate situate în cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează habitatele de stufăriș și tufăriș pentru hrănire și 
cuibărire, precum și habitatele deschise din cadrul acumulărilor 
permanante Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II și Bunget I. 
Terenurile arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului  constituie 
teritorii de hrănire pentru specie în perioada de cuibărire, 
managementul acestora putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii, din sit. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Rallus aquaticus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Rallus-aquaticus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22725141/0  

 
Riparia riparia 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 
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1 Specia Lăstun de mal – Riparia riparia 
Cod EUNIS: 1260; Cod NATURA2000: A249 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 670 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice cu zonele asociate și 
habitatele deschise și semideschise  din cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori golite de apă în 
funcție de necesitățile de exploatare, devenind, în migrație, habitate 
propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din proximitatea sitului 
reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru 
necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea impact 
semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Riparia riparia în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 

 
Saxicola rubetra 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Mărăcinar mare - Saxicola rubetra 
Cod EUNIS:1263; Cod NATURA2000: A275 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 4 indivizi au fost identificați în perioada de pasaj în 
habitatele deschise și semideschise din cadrul acumulărior permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   
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3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă ți hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Saxicola rubetra în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Saxicola-rubetra.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22710156/0  

 
Saxicola torquata 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Mărăcinar negru - Saxicola torquata  
Cod EUNIS:1264; Cod NATURA2000: A276 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2-4 perechi au fost identificate în perioada de reproducere 
în habitatele deschise și semideschise din cadrul acumulărior permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 
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6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante pentru 
necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea impact 
semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Saxicola torquata  
în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se 
găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Saxicola-torquata.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22710184/0  

 
Sitta europaea 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Țiclean – Sitta europaea 
Cod EUNIS: 1269; Cod NATURA2000: A332 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 5-10 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele forestiere, din cadrul fondului forestier situat 
între acumulările permanente Brătești și Bunget II, precum și la 
periferia acumulării permanente Ilfoveni – zona pădurii Brăteasca. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Rezidentă 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Izolată 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele forestiere din cadrul 
acumulărilor permanente Brătești și Bunget II, precum și la periferia 
acumulării permanente Ilfoveni. Terenurile arabile și pajiștile din 
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imediata apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană 
și adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Sitta europaea în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Sitta-europaea.html 
http://www.iucnredlist.org/details/103879804/0  

 
Sterna hirundo 

Tabelul B.1 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Chiră de baltă - Sterna hirundo 
Cod EUNIS:1282; Cod NATURA2000: A193 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 8 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Sterna hirundo în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
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https://www.sor.ro/ro/pasari/Sterna-hirundo.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22694623/0  

 
Tabelul B.2  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Chiră de baltă - Sterna hirundo 
Cod EUNIS:1282; Cod NATURA2000: A193 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2 perechi au fost observate în perioada de cuibărire, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești. Adulții au fost văzuți de mai multe ori cărând 
hrană pe una din insulele formate în cadrul acumulării permanente 
Ilfoveni. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere. 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme aceasta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Sterna hirundo în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Sterna-hirundo.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22694623/0  

 
Streptopelia decaocto 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Guguștiuc - Streptopelia decaocto 
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Cod EUNIS:1285; Cod NATURA2000: A209 
2 Informaţii 

specifice 
speciei 

Un număr de 4-8 perechi au fost identificate în perioada de reproducere 
în habitatele deschise și semideschise din cadrul acumulărior 
permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul 
acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Rezidentă. 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Streptopelia decaocto în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22727811/0 
http://pasaridinromania.sor.ro/Gugustiuc  

 
Streptopelia turtur 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Turturică - Streptopelia turtur 
Cod EUNIS:1286; Cod NATURA2000:A210 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2-4 perechi au fost identificate în perioada de reproducere 
în habitatele deschise și semideschise, precum și în habitatele forestiere 
din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 
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4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
și de habitatele forestiere din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești. Terenurile arabile și pajiștile din imediata 
apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană și 
adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Streptopelia turtur în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 

 
Sturnus vulgaris 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Graur - Sturnus vulgaris 
Cod EUNIS:1292; Cod NATURA2000: A351 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 30-60 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise, precum și în 
habitatele forestiere din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de Decembrie 2017 - Octombrie 2018 
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colectare a 
datelor din 
teren 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
și de habitatele forestiere din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești. Terenurile arabile și pajiștile din imediata 
apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană și 
adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Sturnus vulgaris în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://pasaridinromania.sor.ro/Graur 
http://www.iucnredlist.org/details/22710886/0  

 
Sylvia atricapilla 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Silvie cu cap negru - Sylvia atricapilla 
Cod EUNIS:1295; Cod NATURA2000: A311 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 10-20 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise, precum și în 
habitatele forestiere din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
și de habitatele forestiere, din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
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nepermanentă Udrești. Terenurile arabile și pajiștile din imediata 
apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană și 
adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Sylvia atricapilla în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Sylvia-atricapilla.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22716901/0  

 
Sylvia communis 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Silvie de câmp – Sylvia communis 
Cod EUNIS:1298; Cod NATURA2000: A309 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 15 - 25 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise din cadrul 
acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I 
și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Sylvia communis în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
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de informaţii numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Sylvia-communis.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22716910/0  

 
Sylvia curruca 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Silvie mică – Sylvia curruca 
Cod EUNIS:1300; Cod NATURA2000: A308 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 10-15 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise din cadrul 
acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I 
și din cadrul acumulării nepermanente Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Sylvia curruca în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22734992/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Sylvia-curruca.html  

 
Tachybaptus ruficollis 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 
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1 Specia Corcodel mic - Tachybaptus ruficollis 
Cod EUNIS: 1307; Cod NATURA2000: A004 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 9 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Tachybaptus ruficollis în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22696545/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Tachybaptus-ruficollis.html  

 
Tringa glareola 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Fluierar de mlaștină – Tringa glareola  
Cod EUNIS:1321; Cod NATURA2000: A166 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 70 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 
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4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Tringa glareola în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=22693247 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Tringa-glareola.html  

 
Turdus merula 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Mierlă – Turdus merula 
Cod EUNIS:1332; Cod NATURA2000: A283 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 14-22 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise, precum și în 
habitatele forestiere din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
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5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
și de habitatele forestiere din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești. Terenurile arabile și pajiștile din imediata 
apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană și 
adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Turdus merula în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Turdus-merula.html 
http://www.iucnredlist.org/details/103888106/0  

 
Turdus philomelos 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Sturz cântător – Turdus philomelos 
Cod EUNIS:1334; Cod NATURA2000: A285 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 3-6 perechi au fost identificate în perioada de reproducere 
în habitatele deschise și semideschise, precum și în habitatele forestiere 
din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 
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8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
și de habitatele forestiere din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești. Terenurile arabile și pajiștile din imediata 
apropiere a sitului sunt importante pentru necesitățile de hrană și 
adăpost ale acestei specii, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Turdus philomelos în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Turdus-philomelos.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22708822/0  

 
Upupa epops 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Pupăză - Upupa epops 
Cod EUNIS:1340; Cod NATURA2000: A232 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 4 - 8 perechi au fost identificate în perioada de 
reproducere în habitatele deschise și semideschise din cadrul 
acumulărior permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I 
și din cadrul acumulării nepermanente Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele deschise și semideschise, 
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. Terenurile 
arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului sunt importante 
pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia Harta distribuției speciei Upupa epops în situl Natura 2000 
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speciei [harta 
distribuţiei] 

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Upupa-epops.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22682655/0  

 
Vanellus vanellus 

Tabelul B.1 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Nagăț – Vanellus vanellus  
Cod EUNIS:1345; Cod NATURA2000: A142 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2-3 perechi au fost identificate în cadrul sitului. O pereche 
a arătat semne de cuibărire în partea de est a acumulării permanente 
Ilfoveni, iar o a doua pereche a fost identificată în estul acumulării 
permanente Bunget I. Habitatele propice pentru plasarea cuiburilor sunt 
reprezentate de terenurile arabile și pajiștile aflate la periferia sitului, 
specia utilizând habitatele acvatice și habitatele asociate pentru hrănire 
în timpul reproducerii. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de reproducere a 
acestei specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 

Harta distribuției speciei Vanellus vanellus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 
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distribuţiei] 
10 Alte informaţii 

privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Vanellus-vanellus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22693949/0  

 
Tabelul B.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Nagăț – Vanellus vanellus  
Cod EUNIS:1345; Cod NATURA2000: A142 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 121 de indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărior permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire/pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind, 
în migrație, habitate propice pentru hrănire. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, 
putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii în 
cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Vanellus vanellus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 167



166 
 

https://www.sor.ro/ro/pasari/Vanellus-vanellus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22693949/0  

 
Specii de păsări observate în situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului în timpul 
acțiunilor de inventariere-cartare, care nu apar în formularul standard 

Alcedo atthis 
Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Pescărel albastru – Alcedo atthis 
Cod EUNIS:855; Cod NATURA2000: A229 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2-4 indivizi au fost observați de mai multe ori în cadrul 
ieșirilor pe teren, atât în perioada de cuibărire cât și în afara acesteia. 
Populația este rezidentă, pentru perioada de cuibărire putându-se 
considera populația sub forma 1-2 perechi. Doi indivizi au fost 
observați de mai multe ori împreună, la sud de fondul forestier situat 
între acumulările permanente Brătești I și Bunget II, putându-se atribui 
codul de cuibărire probabilă B.3- pereche în perioada de cuibărit în 
habitat adecvat cuibăritului. Indivizi singulari au fost observați 
hrănindu-se pe pârâul Ilfov și pe malurile acumulărilor permanente din 
cadrul sitului. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Rezident 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 – Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru prezența  acestei specii pe 
toată perioada anului, inclusiv în perioada cuibăritului, sunt 
reprezentate de malurile  apelor din cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni și Adunați, Brătești I, Bunget II, Bunget I precum și pârâul 
Ilfov.  
  

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Alcedo atthis în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Alcedo-atthis.html  
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http://www.iucnredlist.org/details/22683027/0  
 
Anas acuta 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Rață sulițar – Anas acuta 
Cod EUNIS:864; Cod NATURA2000: A054 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 33 de indivizi au fost observați în perioada de pasaj în 
cadrul sitului, hrănindu-se uniform pe suprafața acumulărilor 
permanente pe care a fost observată. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Prezență certă 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei specii sunt 
reprezentate de habitatele acvatice din cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Anas acuta în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Anas-acuta.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22680301/0  

 
Anas clypeata 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Rață lingurar - Anas clypeata 
Cod EUNIS:866; Cod NATURA2000: A056 

2 Informaţii 
specifice 

Un număr de 31 de indivizi au fost observați în perioada de pasaj în 
cadrul sitului, hrănindu-se uniform pe suprafața acumulărilor 
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speciei permanente pe care a fost observată. 
3 Statutul de 

prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Prezență certă 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei specii sunt 
reprezentate de habitatele acvatice din cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Anas clypeata în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Anas-clypeata.html 
http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=22680247  

 
Anas penelope 

Tabelul B.1 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Rață fluierătoare – Anas penelope 
Cod EUNIS:868; Cod NATURA2000: A050 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 65 de indivizi au fost observați în perioada de pasaj în 
cadrul sitului, hrănindu-se uniform pe suprafața acumulărilor 
permanente pe care a fost observată. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

170 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



169 
 

6 Abundenţă  Prezență certă 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei specii sunt 
reprezentate de habitatele acvatice din cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Anas penelope în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Anas-penelope.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22680157/0  

 
Tabelul B.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Rață fluierătoare – Anas penelope 
Cod EUNIS:868; Cod NATURA2000: A050 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 5 de indivizi au fost observați în perioada de iernare în 
cadrul sitului. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Iernare 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Prezență certă 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei specii sunt 
reprezentate de acumulările permanente Ilfoveni și Adunați, celelalte 
acumulări permanente având și ele potențial pentru observarea acestei 
specii, în anii în care nu sunt acoperite cu gheață. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 

Harta distribuției speciei Anas penelope în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 
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distribuţiei] 
10 Alte informaţii 

privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Anas-penelope.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22680157/0  

   
Apus apus  

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Drepnea neagră – Apus apus  
Cod EUNIS:888; Cod NATURA2000: A226 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 5 indivizi au fost observați hrănindu-se în zbor deasupra 
suprafețelor acumulărilor permanente Bunget I și Bunget II precum și 
deasupra bălților rezultate în urma precipitațiilor, în cadrul acumulării 
nepermanente Udrești. Prezența acestor indivizi la sfârșitul lunii iunie 
nu poate încadra obsrevația cu un cod de cuibărire sigur, mai ales 
datorită faptului că observația este singulară pentru această specie în sit, 
atribuindu-se statutul temporal de indivizi în pasaj. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Indivizi ai acestei specii se hrănesc în zbor, deasupra majorității 
habitatelor din sit, mai ales cele acvatice și din proximitate, cu excepția 
corpurilor de pădure. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Apus apus în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Apus-apus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22686800/0  

 
Apus melba 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
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Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Drepnea mare – Apus melba 
Cod EUNIS:890; Cod NATURA2000: A228 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 5 indivizi au fost observați hrănindu-se cu insecte, în 
timpul pasajului, pe suprafața băltoacelor rezultate în urma topirii 
zăpezii, în cadrul acumulării nepermanente Udrești și în nordul 
acumulării permanente Bunget I. Habitatele propice hrănirii în timpul 
pasajului se regăsesc pe toată suprafața sitului. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele propice hrănirii în timpul pasajului se regăsesc pe toată 
suprafața sitului.  

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Apus melba în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
http://www.iucnredlist.org/details/22686774/0 
http://pasaridinromania.sor.ro/Drepnea-mare  

 
Ardea purpurea  

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Stârc roșu – Ardea purpurea 
Cod EUNIS:901; Cod NATURA2000:  A634B 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 4 de indivizi au fost observați în perioada de pasaj în 
cadrul sitului, hrănindu-se uniform pe suprafața acumulărilor 
permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și pe bălțile 
rezultate în urma topirii zăpezii, în cadrul acumulării nepermanente 
Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 

Odihnă și hrănire / pasaj 
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[temporal] 
4 Statutul de 

prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei specii sunt 
reprezentate de habitatele acvatice din cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Ardea purpurea în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Ardea-purpurea.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22697031/0  

 
Asio flammeus 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Ciuf de câmp – Asio flammeus  
Cod EUNIS:905; Cod NATURA2000: A222 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un individ a fost observat în perioada de pasaj în nordul acumulării 
permanente Bunget I, fiind o specie considerată rară sau foarte rară pe 
plan regional conform distribuțiilor rombird.ro. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Marginală 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
Decembrie 2017 - Octombrie 2018 
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datelor din 
teren 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează suprafețele cu habitate mixte, de stufăriș, tufăriș și 
pajiști, pentru hrănire și odihă în timpul pasajului. Prezența speciei și 
statutul ei de raritate regională nu conferă siguranța unui pasaj 
multianual în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Asio flammeus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://www.iucnredlist.org/details/22689531/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Asio-flammeus.html  

   
Athene noctua 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Cucuvea – Athene noctua 
Cod EUNIS:907; Cod NATURA2000: A218 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

2-3 indivizi teritoriali au fost identificați în cadrul monitorizărilor 
speciilor nocturne din habitate deschise, la distanțe mari între ei, aceștia 
fiind în corespondență cu existența a 2-3 perechi. O pereche cuibărește 
cu siguranță în cadrul construcțiilor abandonate din periferia acumulării 
permanente Bunget I, pe latura estică, iar a doua pereche este localizată 
în proximitatea acumulării permanente Brătești, în construcțiile de pe 
malul estic. Populația utilizează habitatele non-acvatice din cadrul 
sitului pentru hrănire în timpul reproducerii.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează habitatele deschise din interiorul sitului ca teritorii de 
hrănire în timpul perioadei de reproducere. Suprafețele de pajiști și 
terenuri arabile din proximitatea sitului reprezintă zone importante 
pentru hrănire în perioada de reproducere, managementul acestora 
putând avea un impact semnificativ asupra populației acestei specii. 

9 Distribuţia Harta distribuției speciei Athene noctua în situl Natura 2000 
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speciei [harta 
distribuţiei] 

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Athene-noctua.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22689328/0  

 
Aythya ferina 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Rață cu cap castaniu - Aythya ferina 
Cod EUNIS:908; Cod NATURA2000: A059 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 82 de indivizi au fost observați în perioada de pasaj în 
cadrul sitului, hrănindu-se uniform pe suprafața acumulărilor 
permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și pe bălțile 
rezultate în urma topirii zăpezii, în cadrul acumulării nepermanente 
Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspânită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei specii sunt 
reprezentate de habitatele acvatice din cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor.  

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Aythya ferina în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Aythya-ferina.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22680358/0  
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Aythya fuligula 
Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Rață moțată - Aythya fuligula 
Cod EUNIS:909; Cod NATURA2000: 061 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 19 de indivizi au fost observați în perioada de pasaj în 
cadrul sitului, hrănindu-se uniform pe suprafața acumulărilor 
permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și pe bălțile 
rezultate în urma topirii zăpezii, în cadrul acumulării nepermanente 
Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei specii sunt 
reprezentate de habitatele acvatice din cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Aythya fuligula în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Aythya-fuligula.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22680391/0  

 
Aythya nyroca 

Tabelul B.1 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Rață roșie – Aythya nyroca 
Cod EUNIS:911; Cod NATURA2000: A060 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 19 de indivizi au fost observați în perioada de pasaj în 
cadrul sitului, hrănindu-se uniform pe suprafața acumulărilor 
permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și pe bălțile 
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rezultate în urma topirii zăpezii, în cadrul acumulării nepermanente 
Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei specii sunt 
reprezentate de habitatele acvatice din cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Aythya nyroca în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Aythya-nyroca.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22680373/0  

 
Tabelul B.2 Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Rață roșie – Aythya nyroca 
Cod EUNIS:911; Cod NATURA2000: A060 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

În perioada aprilie-iulie 2018, 1-2 indivizi – 1 pereche, au fost văzuți de 
mai multe ori pe acumularea permanentă Ilfoveni, acestor observații 
atribuindu-se codul de cuibărire B3 - pereche în perioada de cuibărit în 
habitat adecvat cuibăritului.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspântită 

5 Statutul de 
prezenţă 

Nativă 
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[management] 
6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru reproducerea acestei specii 
sunt reprezentate de habitatele acvatice din cadrul acumulărilor 
permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Aythya nyroca în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Aythya-nyroca.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22680373/0  

 
Bucephala clangula 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Rață sunătoare - Bucephala clangula 
Cod EUNIS:923; Cod NATURA2000: A067 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 10 de indivizi au fost observați în perioada de pasaj în 
cadrul sitului, hrănindu-se uniform pe suprafața acumulărilor 
permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și pe bălțile 
rezultate în urma topirii zăpezii, în cadrul acumulării nepermanente 
Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnăși hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei specii sunt 
reprezentate de habitatele acvatice din cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
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precipitațiilor. 
9 Distribuţia 

speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Bucephala clangula în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Bucephala-clangula.html 
http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=22680455  

   
Burhinus oedicnemus 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Pasărea ogorului – Burhinus oedicnemus  
Cod EUNIS:925; Cod NATURA2000: A133 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 1-2 perechi au fost localizate în cadrul punctelor de 
monitorizare a speciilor nocturne, în habitatele de pajiști din nordul 
acumulării permanente Bunget II și Bunget I. Pentru relocarea acestora 
pe perioada cuibăririi și siguranța observațiilor, au fost utilizate și metode 
de playback, cu timpul de emitere foarte scurt, dat fiind faptul că specia 
reprezintă o raritate regională. Codul de cuibărire atribuit acestor 
observații este A1. Exemplar în perioada de cuibărit în habitat adecvat 
cuibăritului. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspânită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează habitatele deschide din interiorul și proximitatea 
acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, 
dar mai ales pajiștile și terenurile arabile din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești și din proximitatea acesteia. Terenurile arabile și 
pajiștile aflate în proximitatea sitului reprezintă suprafețe importante, al 
căror management poate avea impact semnificativ asupra populației din 
sit, acestea reprezentând teritorii de hrănire și poate locuri pentru cuibărit 
efectiv. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Burhinus oedicnemus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 
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10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014. 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Burhinus-oedicnemus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/45111439/0  

 
Calidris alpina 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Fugaci de țărm – Calidris alpina  
Cod EUNIS:934; Cod NATURA2000: A672 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 7 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în cadrul 
sitului. Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei 
specii sunt reprezentate de malurile habitatelor acvatice  din cadrul 
acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget 
I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara devreme 
acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma topirii 
zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori 
golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind în 
migrație habitate propice pentru migrația acestei specii limicole. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia poate fi observată pe toate malurile acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și pe bălțile formate în 
cadrul acumulării nepermanente Udrești. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, în 
pasaj, putând avea impact semnificativ asupra populațiilor acestei 
specii. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Calidris alpina în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014 
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https://www.sor.ro/ro/pasari/Calidris-alpina.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22693427/0  

 
Calidris ferruginea 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Fugaci roșcat – Calidris ferruginea 
Cod EUNIS:936; Cod NATURA2000: A147 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 30 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în cadrul 
sitului. Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei 
specii sunt reprezentate de malurile habitatelor acvatice  din cadrul 
acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget 
I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara devreme 
acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma topirii 
zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori 
golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind în 
migrație habitate propice pentru migrația acestei specii limicole. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia poate fi observată pe toate malurile acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și pe bălțile formate în 
cadrul acumulării nepermanente Udrești. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, în 
pasaj, putând avea impact semnificativ asupra populațiilor acestei 
specii. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Calidris ferruginea în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 

 
Cecropis daurica 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ Descriere 
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Atribut 
1 Specia Rândunică roșcată – Cecropis daurica 

Cod EUNIS:952; Cod NATURA2000: A252 
2 Informaţii 

specifice 
speciei 

Un individ a fost observat în cadrul acumulării permanente Adunați, 
aceasta reprezentând o observație rară pentru acest județ. Specia 
utilizează habitatele deschise pentru hrănire, dar vânează și deasupra 
habitatelor acvatice din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele potrivite pentru satisfacerea nevoilor acestei specii în 
perioada de pasaj sunt reprezentate de habitatele deschise și habitatele 
acvatice din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, 
Bunget II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești. 
Suprafețele de teren arabil și pajiști din proximitatea sitului constituie 
habitate potrivite pentru nevoile acestei specii în perioada de pasaj. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Cecropis daurica în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://www.iucnredlist.org/details/103812643/0 
http://pasaridinromania.sor.ro/Randunica-roscata  

   
Circus aeruginosus 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Erete de stuf – Circus aeruginosus 
Cod EUNIS:973; Cod NATURA2000: A081 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Mai mulți indivizi adulți, corespunzător cu 1-2 perechi, au fost 
observați în cadrul sitului în perioada de cuibărire, căutând hrană în 
zbor sau din puncte fixe, pe toată suprafața sitului. Acestor observații le 
sunt atribuite codurile de cuibărire A1. Exemplar în perioada de cuibărit 
în habitat adecvat cuibăritului.  
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3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc necesitățile de hrănire și plasare a cuibului 
în perioada de reproducere sunt reprezentate de habitatele acvatice, de 
stufăriș și habitatele deschise din cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești. Suprafețele de teren din proximitatea sitului 
reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru 
necesitățile de hrană ale acestei specii în perioada de reproducere, 
putând avea impact semnificativ asupra populațiilor acestei specii. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Circus aeruginosus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://www.iucnredlist.org/details/22695344/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Circus-aeruginosus.html  

 
Circus cyaneus 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Erete vânăt – Circus cyaneus  
Cod EUNIS:974; Cod NATURA2000: A082 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 3 indivizi, din care 2 femele și un mascul, au fost 
observați în perioada de pasaj în cadrul sitului, survolând pe dreasupra 
zonelor cu stuf, în căutarea hranei, în mai multe locații cu habitate 
similare din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, 
Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării nepermanente Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de Nativă 
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prezenţă 
[management] 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc necesitățile de hrănire în perioada de pasaj 
sunt reprezentate de habitatele acvatice, de stufăriș și habitatele 
deschise din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget II, Bunget I, și din cadrul acumulării nepermanente 
Udrești. Suprafețele de teren din proximitatea sitului reprezentate de 
pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru necesitățile de hrană ale 
acestei specii în perioada pasaj, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Circus cyaneus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Circus-cyaneus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22727733/0  

 
Circus pygargus 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Erete vânăt – Circus pygargus 
Cod EUNIS:976; Cod NATURA2000: A084 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un singur individ, mascul, a fost observat în perioada de pasaj în cadrul 
sitului, survolând pe dreasupra zonelor cu stuf, în căutarea hranei, în 
habitate acvatice și stufărișuri, în cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și din cadrul acumulării 
nepermanente Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Foarte rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 
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8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc necesitățile de hrănire în perioada de pasaj 
sunt reprezentate de habitatele acvatice, de stufăriș și habitatele 
deschise din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget II, Bunget I, și din cadrul acumulării nepermanente 
Udrești. Suprafețele de teren din proximitatea sitului reprezentate de 
pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru necesitățile de hrană ale 
acestei specii în perioada pasaj, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Circus pygargus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Circus-pygargus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22695405/0  

 
 

Columba palumbus  
Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Porumbel gulerat – Columba palumbus 
Cod EUNIS:986; Cod NATURA2000: A687 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2-3 perechi au fost localizate în sit, în cadrul fondului 
forestier situat între acumularea permanentă Brătești și acumularea 
permanentă Bunget II, în fondul forestier situat în vestul acumulării 
permanente Ilfoveni și în aliniamentele de tufișuri din latura vestică a 
acumulării permanente Adunați.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită  

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează habitatele forestiere pentru perioada de reproducere, 
dar și habitatele deschise, din proximitate, pentru hrănire în această 
perioadă, situate pe toată suprafața sitului, cu excepția habitatelor 
acvatice. Terenurile arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului 
constituie suprafețe importante pentru procurarea hranei în perioada de 
cuibărit, managementul acestora putând avea impact semnificativ 

186 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



185 
 

asupra populației acestei specii.  
9 Distribuţia 

speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Columba palumbus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Columba-palumbus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22690103/0  

 
Corvus corax 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Corb – Corvus corax  
Cod EUNIS:990; Cod NATURA2000: A350 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

O pereche a fost observată de mai multe ori, începând cu luna februarie, 
în cadrul fondului forestier situat între acumulările permanente Brătești 
și Bunget II. Teritoriul de hrănire asociat acestei perechi este foarte 
mare, fiind incluse, pe lângă habitatele forestiere, toate habitatele 
deschise și semideschise din sit, precum și terenurile arabile și pajiștile 
din proximitatea sitului. Codurile de cuibărit acordate observațiilor 
sunt:  B3.Pereche în perioada de cuibărit în habitat adecvat cuibăritului 
A1.Exemplar în perioada de cuibărit în habitat adecvat cuibăritului. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Rezident 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia cuibărește în fondul forestier situat între acumulările permanente 
Brătești și Bunget II, teritoriul de hrănire se extinde pe toată suprafața 
sitului, excepție făcând habitatele acvatice. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană ale acestei specii, în periaoda de 
reproducere și în restul anului, putând avea impact semnificativ asupra 
populației din sit. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Corvus corax în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
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privind sursele 
de informaţii 

Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://pasaridinromania.sor.ro/Corb 
http://www.iucnredlist.org/details/22706068/0  

 
Corvus frugilegus 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Cioară de semănătură – Corvus frugilegus 
Cod EUNIS:992; Cod NATURA2000:  A348 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 25 indivizi au fost observați în sit începând cu luna iunie, 
în afara sezonului de reproducere, hrănindu-se uniform pe suprafața 
acumulării nepermanente Udrești și în habitatele deschise și 
semideschise din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și pe terenurile arabile și pajiștile 
din vecinătatea sitului 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează habitatele deschise și semideschise din cadrul 
acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget 
I, dar mai ales cele din cadrul acumulării nepermanente Udrești, unde 
aceste habiate predomină. Suprafețele de teren din proximitatea sitului 
reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru 
necesitățile de hrană ale acestei specii, în periaoda de pasaj, putând avea 
impact semnificativ asupra populației din sit. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Corvus frugilegus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://pasaridinromania.sor.ro/Cioara-de-semanatura 
http://www.iucnredlist.org/details/22705983/0  

 
Dendrocopos syriacus 
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Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Ciocănitoare de grădini – Dendrocopos syriacus 
Cod EUNIS:1013; Cod NATURA2000: A429 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Mai mulți indivizi, corespunzători unei populații de 2-5 perechi, au fost 
observați în cadrul sitului, la liziera fondului forestier situat între 
acumulările permanente Brătești și Bunget I, precum și pe lateralele 
acumulărilor permanente Ilfoveni și Adunați, fiind specifice livezilor 
din proximitatea sitului. Metodologia tip playback trebuie folosită cu 
atenție, deoarece specia se poate confunda foarte ușor cu Ciocănitoare 
pestriță mare, amândouă găsindu-se la liziera pădurii și în interiorul 
acestora, dată fiind dimensiunea mică a fondului forestier din interiorul 
sitului. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Rezidentă 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează habitatele forestiere, mai ales lizierele pădurilor, 
arborii solitari, livezile și gospodăriile din proximitatea sitului. Se 
hrănește și în arbuștii mai dezvoltați de pe flancurile acumulărilor 
permaente. Habitatele necesare pentru cuibprit cât și pentru hrănire se 
găsesc pe toată suprafața sitului, excepție făcând habitatele acvatice și 
habitatele deschise fără arbuști. Suprafețele de teren din imediata 
proximitate a sitului, mai ales gospodăriile, livezile și celelalte corpuri 
de pădure, constituie zone al căror management poate avea impact 
semnificativ asupra populației din sit. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Dendrocopos syriacus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Dendrocopos-syriacus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22681127/0  

 
Emberiza schoeniclus 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ Descriere 
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Atribut 
1 Specia Presură de stuf – Emberiza schoeniclus 

Cod EUNIS:1027; Cod NATURA2000: A381 
2 Informaţii 

specifice 
speciei 

Un număr de 2-4 perechi au fost observate în cadrul habitatelor cu stuf 
și arbuști din cadrul acumulării permanente Bunget II, teritoriile de 
hrănire și alte habitate similare pentru cuibărire fiind constituite din 
habitatele deschise și semideschise din periferia habitatelor acvatice, 
localizate în cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, 
Bunget II și Bunget I. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează habitatele de stufăriș și tufăriș pentru hrănire și 
cuibărire, precum și habitatele deschise din cadrul acumulărilor 
permanante Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II și Bunget I. 
Terenurile arabile și pajiștile din imediata apropiere a sitului constituie 
teritorii de hrănire pentru specie în perioada de cuibărire, 
managementul acestora putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii, din sit. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Emberiza schoeniclus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://pasaridinromania.sor.ro/Presura-de-stuf  
http://www.iucnredlist.org/details/22721012/0  

 
Falco subbuteo 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Șoimul rândunelelor – Falco subbuteo 
Cod EUNIS:1040; Cod NATURA2000: A099 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un individ a fost observat în perioada de pasaj, la liziera pădurii, în 
fondul forestier situat între acumulările permanente Bunget I și Brătești. 
Nu există observații din perioada de cuibărire. Dimensiunea populației 
în migrație poate fi mai mare, dar este greu de detectat, deoarece 
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indivizii pot staționa uneori doar pentru câteva zile. 
3 Statutul de 

prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Foarte rar 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează habitatele forestiere și mai ales lizierele de pădure 
pentru odihnă și hrănire, dar mai ales habitatele deschise și 
semideschise deasupra cărora vânează. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, în 
pasaj, putând avea impact semnificativ asupra populației acestei specii 
în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Falco subbuteo în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://www.iucnredlist.org/details/22696460/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Falco-subbuteo.html  

 
Falco tinnunculus 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Vânturel roșu – Falco tinnunculus 
Cod EUNIS:1041; Cod NATURA2000: A096 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 1-2 indivizi au fost observați în perioada de cuibărire, în 
căutare de hrană, în mai multe zone din sit, în habitate deschise și 
semideschise dar și la liziera pădurilor. Habitate propice cuibăritului se 
găsesc în mai multe locații în sit, chiar și tufărișurile înalte în fostele 
cuiburi de Coțofană. Observațiilor le-au fost atribuite coduri de 
cuibărire tip A1. Exemplar în perioada de cuibărit în habitat adecvat 
cuibăritului. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 

Larg răspândită 
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[spaţial] 
5 Statutul de 

prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează lizierele de pădure pentru hrănire, dar mai ales 
habitatele deschise și semideschise deasupra cărora vânează. 
Suprafețele de teren din proximitatea sitului reprezentate de pajiști și 
terenuri arabile sunt importante pentru necesitățile de hrană și adăpost 
ale acestei specii, în perioada de cuibărire, putând avea impact 
semnificativ asupra populației acestei specii în cadrul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Falco tinnunculus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014 

 
Gallinago gallinago 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Becațină comună – Gallinago gallinago 
Cod EUNIS:1057; Cod NATURA2000: A153 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 7 indivizi au fost observați în habitatele mlăștinoase și 
pajiștile inundate, din cadrul acumulărilor permanente Bunget I și 
Bunget II. Habitate similare se regăsesc pe toată suprafața sitului. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia poate fi observată pe toate malurile acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și pe bălțile formate în 
cadrul acumulării nepermanente Udrești. Suprafețele de teren din 
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proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, în 
pasaj, putând avea impact semnificativ asupra populațiilor acestei 
specii. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Gallinago gallinago în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014 
https://sor.ro/ro/pasari/Gallinago-gallinago.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22693097/0  

 
Garrulus glandarius 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Gaiță – Garrulus glandarius 
Cod EUNIS:1060; Cod NATURA2000:A342  

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 3-6 perechi au fost observate în cadrul sitului, în fondul 
forestier situat între acumulările permanente Brătești și Bunget II, 
precum și în proximitatea sitului, în fondul forestier situat în vestul 
acumulării permanente Ilfoveni – zona pădurii Brăteasca. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează în perioada de reproducere habitatele forestiere din 
cadrul fondului forestier situat între acumulările permanente Brătești și 
Bunget II, precum și habitatele deschise și semideschise din imediata 
proximitate a habitatelor forestiere. Specia se regăsește și în fondul 
forestier situat în vestul acumulării permanente Ilfoveni, hrănindu-se în 
habitatele de tufărișuri din interiorul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Garrulus glandarius în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 193



192 
 

Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://www.iucnredlist.org/details/103723684/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Garrulus-glandarius.html  

 

Gavia arctica 

Tabelul B.  Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Cufundar polar – Gavia arctica 
Cod EUNIS: 1061; Cod NATURA2000: A002 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un individ a fost observat în perioada de pasaj în cadrul acumulării 
permanente Brătești și Adunați.    

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru perioada de pasaj a acestei 
specii sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele asociate  din 
cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, 
Bunget I, precum și în cadrul acumulării nepermanente Udrești în 
perioadele în care pe suprafața acesteia se află bălți. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Gavia arctica în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - Atlas 
al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date numerice 
din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva Păsari. - 
date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Gavia-arctica.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22697834/0 

 
Haliaeetus albicilla 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Codalb – Haliaeetus albicilla  
Cod EUNIS:1073; Cod NATURA2000: A075 
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2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un individ a fost observat în luna ianuarie a anului 2017 pe suprafața 
înghețată a acumulării permanente Ilfoveni, pasărea fiind în pasaj. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Foarte rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează majoritatea tipurilor de habitate din cadrul 
acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget 
I și acumulării nepermanente Udrești, pentru hrănire în timpul 
pasajului. Suprafețele de teren din proximitatea sitului reprezentate de 
pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru necesitățile de hrană și 
adăpost ale acestei specii, în pasaj, putând avea impact semnificativ 
asupra populației acestei specii 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Haliaeetus albicilla în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://www.iucnredlist.org/details/22695137/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Haliaeetus-albicilla.html  

 
Haematopus ostralegus 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Scoicar – Haematopus ostralegus 
Cod EUNIS:1071; Cod NATURA2000: A130 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 9 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în cadrul 
sitului. Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei 
specii sunt reprezentate de malurile habitatelor acvatice  din cadrul 
acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget 
I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara devreme 
acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma topirii 
zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori 
golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind în 
migrație habitate propice pentru migrația acestei specii limicole. 

3 Statutul de Odihnă și hrănire / pasaj 
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prezenţă 
[temporal] 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia poate fi observată pe toate malurile acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și pe bălțile formate în 
cadrul acumulării nepermanente Udrești. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, în 
pasaj, putând avea impact semnificativ asupra populațiilor acestei specii 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Haematopus ostralegus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://pasaridinromania.sor.ro/Scoicar 
http://www.iucnredlist.org/details/22733462/0  

 
Hippolais icterina 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Frunzăriță galbenă – Hippolais icterina 
Cod EUNIS:1077; Cod NATURA2000: A299 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 1-2 perechi au fost observate în habitatele de tufișuri și 
liziera pădurii în partea vestică a acumulării permanente Ilfoveni. 
Habitate similare, pentru hrănire și plasare a cuiburilor se găsesc pe 
toată suprafața sitului.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Prezență certă 
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7 Perioada de 
colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează habitatele forestiere pentru perioada de reproducere, 
dar și habitatele deschise și semideschise, din proximitate, pentru 
hrănire în această perioadă, situate pe toată suprafața sitului, cu excepția 
habitatelor acvatice. Terenurile arabile și pajiștile din imediata 
apropiere a sitului constituie suprafețe importante pentru procurarea 
hranei în perioada de cuibărit, managementul acestora putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Hippolais icterina în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://www.iucnredlist.org/details/22714916/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Hippolais-icterina.html  

 
Lanius excubitor 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Sfrâncioc mare – Lanius excubitor 
Cod EUNIS:1099; Cod NATURA2000: A653 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 3 indivizi au fost observați în sit, în timpul iernării, în 
habitatele deschise și semideschise, urmărind prada de pe locuri înalte, 
cum sunt arbuștii înalți sau stâlpii electrici. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Iernare 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele preferate de această specie în perioada de iernare sunt 
reprezentate de habitatele deschise și semideschise unde această se 
poate hrăni. Astfel de habitate se regăsesc în acumulările permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și în cadrul acumulării 
nepermanente Udrești. 

9 Distribuţia Harta distribuției speciei Lanius excubitor în situl Natura 2000 
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speciei [harta 
distribuţiei] 

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 

 
Larus canus 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Pescăruș sur – Larus canus 
Cod EUNIS:1107; Cod NATURA2000: A182 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 12 indivizi au fost observați în perioada de pasaj pe 
suprafețele înghețate ale habitatelor acvatice precum și pe limbile de 
nisip sau insulițele din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și în cadrul acumulării 
nepermanente Udrești. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele propice pentru a satisface nevoile acestei specii în perioada 
de pasaj, sunt reprezentate de habitatele acvatice din cadrul situl, 
cuprinse în cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, 
Bunget II, Bunget I și în cadrul acumulării nepermanente Udrești. 
Suprafețele de teren din proximitatea sitului reprezentate de pajiști și 
terenuri arabile sunt importante pentru necesitățile de hrană și adăpost 
ale acestei specii, în pasaj, putând avea impact semnificativ asupra 
populațiilor acestei specii. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Larus canus în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://www.iucnredlist.org/details/22694308/0 
http://pasaridinromania.sor.ro/Pescarus-sur  
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Larus fuscus 
Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/ 
Atribut 

Descriere 

1 Specia Pescăruș negricios – Larus fuscus 
Cod EUNIS:1108; Cod NATURA2000: A183 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un individ a fost observat în timpul pasajului, odihnindu-se pe una din 
limbile de nisip din cadrul acumulării permamente Bunget I, alături de 
alte specii de pescăruși.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele propice pentru a satisface nevoile acestei specii în perioada 
de pasaj, sunt reprezentate de habitatele acvatice din cadrul situl, 
cuprinse în cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, 
Bunget II, Bunget I și în cadrul acumulării nepermanente Udrești. 
Suprafețele de teren din proximitatea sitului reprezentate de pajiști și 
terenuri arabile sunt importante pentru necesitățile de hrană și adăpost 
ale acestei specii, în pasaj, putând avea impact semnificativ asupra 
populațiilor acestei specii. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Larus fuscus în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://www.iucnredlist.org/details/22694373/1 
http://pasaridinromania.sor.ro/Pescarus-negricios  

 
Larus michahellis 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Pescăruș cu picioare galbene – Larus michahellis 
Cod EUNIS:100926; Cod NATURA2000: A604 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 5 - 10 indivizi au fost observați în perioada de pasaj în 
habitatele acvatice din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și în cadrul acumulării 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 199



198 
 

nepermanente Udrești. 
3 Statutul de 

prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele propice pentru a satisface nevoile acestei specii în perioada 
de pasaj, sunt reprezentate de habitatele acvatice din cadrul sitului, 
cuprinse în cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, 
Bunget II, Bunget I și în cadrul acumulării nepermanente Udrești. 
Suprafețele de teren din proximitatea sitului reprezentate de pajiști și 
terenuri arabile sunt importante pentru necesitățile de hrană și adăpost 
ale acestei specii, în pasaj, putând avea impact semnificativ asupra 
populațiilor acestei specii. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Larus michahellis în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://www.iucnredlist.org/details/62030970/0 
http://pasaridinromania.sor.ro/Pescarus-cu-picioare-galbene  

 
Limosa limosa 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Sitar de mal – Limosa limosa 
Cod EUNIS:1119; Cod NATURA2000: A614 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 9 indivizi au fost observați hrănindu-se în mai multe 
locații în cadrul sitului, în zone limcole din cadrul acumulărilor 
permanente Ilfoveni, Brătești și din cadrul acumulării nepermanente 
Udrești.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 
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5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele propice pentru a satisface nevoile acestei specii în perioada 
de pasaj, sunt reprezentate de habitatele acvatice și zonele limicole 
cuprinse în cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, 
Bunget II, Bunget I și în cadrul acumulării nepermanente Udrești. 
Suprafețele de teren din proximitatea sitului reprezentate de pajiști și 
terenuri arabile sunt importante pentru necesitățile de hrană și adăpost 
ale acestei specii, în pasaj, putând avea impact semnificativ asupra 
populațiilor acestei specii. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei  Limosa limosa  în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://pasaridinromania.sor.ro/Sitar-de-mal 
http://www.iucnredlist.org/details/22693150/0  

   
Melanocorypha calandra 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Ciocârlie de bărăgan – Melanocorypha calandra 
Cod EUNIS:1136; Cod NATURA2000: A242 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 3 indivizi au fost observați la sfârșitul perioadei de pasaj, 
începutul perioadei de cuibărire, în partea de vest a acumulării 
permanente Adunați. Unul dintre indivizi a fost un mascul cântor care 
s-ar fi considerat cod de cuibărire, dar acest punct depășește zona 
normală de distribuție pentru cuibărire, iar acești indivizi nu au fost 
regăsiți la următoarele ieșiri pe teren. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
Decembrie 2017 - Octombrie 2018 
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datelor din 
teren 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează habitatele deschise și semideschise, dar mai ales 
pajiștile și terenurile arabile aflate în cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și în cadrul acumulării 
nepermanente Udrești, dar mai ales în proximitatea acestora.  

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Melanocorypha calandra în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Melanocorypha-calandra.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22717285/0 

 
Motacilla citreola 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Codobatură cu cap galben – Motacilla citreola 
Cod EUNIS:9853; Cod NATURA2000: A608 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un individ a fost observat în perioada de pasaj în cadrul sitului, aceasta 
fiind considerată o specie rară pe plan național. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Foarte rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează în perioada de pasaj, habitatele deschise și 
semideschise aflate în cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și în cadrul acumulării 
nepermanente Udrești, dar mai ales în proximitatea acestora. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Motacilla citreola în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
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Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://www.iucnredlist.org/details/22718379/0  

 
Otus scops 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Ciuș – Otus scops 
Cod EUNIS:1174; Cod NATURA2000: A214 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2-3 perechi au fost observate auditiv în cadrul 
monitorizării speciilor nocturne. Indivizi care vocalizau au fost 
identificați în fondul forestier situat între acumulările permanente 
Brătești și Bunget II, și in latura de vest a acumulării permanente 
Ilfoveni – zona Pădurii Brăteasca. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează habitatele forestiere pentru perioada de reproducere, 
dar și habitatele deschise și semideschise, din proximitate, pentru 
hrănire în această perioadă, situate pe toată suprafața sitului, cu excepția 
habitatelor acvatice. Terenurile arabile și pajiștile din imediata 
apropiere a sitului constituie suprafețe importante pentru procurarea 
hranei în perioada de cuibărit, managementul acestora putând avea 
impact semnificativ asupra populației acestei specii. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Otus scops în situl Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://pasaridinromania.sor.ro/Cius 
http://www.iucnredlist.org/details/22688643/0  

 
Pandion haliaetus 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 203



202 
 

1 Specia Uligan pescar – Pandion haliaetus 
Cod EUNIS:1176; Cod NATURA2000: A094 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un exemplar a fost observat survolând deasupra habitatelor acvatice de 
mai multe ori în aceeași zi, în cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați și Brătești, în timpul pasajului. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Foarte rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează habitatele acvatice și habitatele deschise din cadrul 
acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget 
I și acumulării nepermanente Udrești, pentru hrănire în timpul 
pasajului. Suprafețele de teren din proximitatea sitului reprezentate de 
pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru necesitățile de hrană ale 
acestei specii, în pasaj, putând avea impact semnificativ asupra 
populației acestei specii 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Pandion haliaetus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Pandion-haliaetus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22694938/0  

 
Pelecanus crispus 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Pelican creț – Pelecanus crispus 
Cod EUNIS:1190; Cod NATURA2000: A020 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 9 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în cadrul 
acumulării permanente Ilfoveni. Habitate similare se găsesc în cadrul 
tuturor acumulărilor permanente din sit. Specia este considerată o 
raritate zonală. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

204 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



203 
 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei specii sunt 
reprezentate de habitatele acvatice din cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor, unele din acestea, adânci. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Pelecanus crispus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://www.iucnredlist.org/details/22697599/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Pelecanus-crispus.html  

 
Pelecanus onocrotalus 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Pelecanus onocrotalus – Pelican comun 
Cod EUNIS:1191; Cod NATURA2000: A019 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 4 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în cadrul 
acumulării permanente Brătești și Ilfoveni. Habitate similare se găsesc 
în cadrul tuturor acumulărilor permanente din sit. Specia este 
considerată o raritate zonală. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
Decembrie 2017 - Octombrie 2018 
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datelor din 
teren 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei specii sunt 
reprezentate de habitatele acvatice din cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor, unele din acestea, adânci. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Pelecanus onocrotalus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://www.iucnredlist.org/details/22697590/0 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Pelecanus-onocrotalus.html  

 
Phylloscopus sibilatrix 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Pitulice sfârâitoare – Phylloscopus sibilatrix 
Cod EUNIS:1212; Cod NATURA2000: A314 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 3-6 perechi au fost observate în cadrul sitului, în fondul 
forestier situat între acumulările permanente Brătești și Bunget II, 
precum și în proximitatea sitului, în fondul forestier situat în vestul 
acumulării permanente Ilfoveni. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Izolată 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează în perioada de reproducere habitatele forestiere din 
cadrul fondului forestier situat între acumulările permanente Brătești și 
Bunget II, precum și habitatele deschise și semideschise din imediaata 
proximitate a habitatelor forestiere. Specia se regăsește și în fondul 
forestier situat în vestul acumulării permanente Ilfoveni, hrănindu-se în 
habitatele de tufărișuri din interiorul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 

Harta distribuției speciei Phylloscopus sibilatrix în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 
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distribuţiei] 
10 Alte informaţii 

privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://pasaridinromania.sor.ro/Pitulice-sfaraitoare 
http://www.iucnredlist.org/details/22715260/0  

 
Pluvialis squatarola 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Ploier argintiu – Pluvialis squatarola 
Cod EUNIS:1224; Cod NATURA2000: A141 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 4 indivizi au fost observați în cadrul sitului, hrănindu-se 
pe marginea acumulării permanente Brătești Habitatele care îndeplinesc 
condițiile pentru pasajul acestei specii sunt reprezentate de malurile 
habitatelor acvatice  din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, 
Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori golite de apă în 
funcție de necesitățile de exploatare, devenind în migrație habitate 
propice pentru migrația acestei specii limicole. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia poate fi observată pe toate malurile acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și pe bălțile formate în 
cadrul acumulării nepermanente Udrești. Suprafețele de teren din 
proximitatea sitului reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt 
importante pentru necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, în 
pasaj, putând avea impact semnificativ asupra populațiilor acestei 
specii. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Pluvialis squatarola în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
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de informaţii numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://www.iucnredlist.org/details/22693749/0 
https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=27903EF7E618A6A2 

 
Recurvirostra avosetta 

Tabelul B.Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Ciocîntors – Recurvirostra avosetta 
Cod EUNIS:1254; Cod NATURA2000: A132 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 10 indivizi au fost observați în cadrul sitului, hrănindu-se 
pe marginea acumulării permanente Brătești. Habitatele care 
îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei specii sunt reprezentate de 
malurile habitatelor acvatice  din cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. Acumulările permanente sunt uneori golite de apă în 
funcție de necesitățile de exploatare, devenind în migrație habitate 
propice pentru migrația acestei specii limicole. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei specii sunt 
reprezentate de habitatele acvatice din cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor, unele din acestea, adânci. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Recurvirostra avosetta în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Recurvirostra-avosetta.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22693712/0  
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Sylvia nisoria 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Silvie porumbacă – Sylvia nisoria 
Cod EUNIS:1303; Cod NATURA2000: A307 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

O pereche a fost observată în habitatele de tufărișuri din latura vestică a 
acumulării permanente Ilfoveni. Habitate similare se regăsesc în mai 
multe locații din cadrul sitului. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează în timpul reproducerii, habitatele deschise și 
semideschise, dar mai ales zonele cu tufărișuri,  aflate în cadrul 
acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget 
I și în cadrul acumulării nepermanente Udrești. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Sylvia nisoria în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Sylvia-nisoria.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22716937/0  

 
Tadorna tadorna 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Cășifar alb – Tadorna tadorna 
Cod EUNIS:1310; Cod NATURA2000: A048  

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 26 de indivizi au fost observați în perioada de pasaj în 
cadrul sitului, hrănindu-se uniform pe suprafața acumulărilor 
permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I și pe bălțile 
rezultate în urma topirii zăpezii, în cadrul acumulării nepermanente 
Udrești. 
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3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei specii sunt 
reprezentate de habitatele acvatice din cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Tadorna tadorna în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Tadorna-tadorna.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22680024/0  

 
 Tringa nebularia 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Fluierar cu picioare verzi – Tringa nebularia 
Cod EUNIS:1323; Cod NATURA2000: A164 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 22 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în cadrul 
acumulării permanente Brătești, împreună cu alte limicole. Habitate 
similare se găsesc în cadrul tuturor acumulărilor permanente din sit.  

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
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7 Perioada de 
colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru pasajul acestei specii sunt 
reprezentate de habitatele acvatice din cadrul acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea 
nepermanentă Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită 
preponderent de bălți rezultate în urma topirii zăpezilor sau a 
precipitațiilor. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Tringa nebularia în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Tringa-nebularia.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22693220/0  

 
Tringa ochropus 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Fluierar de zăvoi – Tringa ochropus 
Cod EUNIS:1324; Cod NATURA2000: A165 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un individ a fost observat în perioada de pasaj, în cadrul acumulării 
permanente Brătești. Habitatele care îndeplinesc condițiile pentru 
pasajul acestei specii sunt reprezentate de malurile habitatelor acvatice  
din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget 
II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă Udrești, primăvara 
devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți rezultate în urma 
topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările permanente sunt 
uneori golite de apă în funcție de necesitățile de exploatare, devenind în 
migrație habitate propice pentru migrația acestei specii limicole. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Foarte rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia Habitatele care satisfac nevoile speciei în pasaj se regăsesc în cadrul 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 211



210 
 

speciei 
[interpretare] 

acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget 
I și pe bălțile formate în cadrul acumulării nepermanente Udrești. 
Suprafețele de teren din proximitatea sitului reprezentate de pajiști și 
terenuri arabile sunt importante pentru necesitățile de hrană și adăpost 
ale acestei specii, în pasaj, putând avea impact semnificativ asupra 
populațiilor acestei specii. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Tringa ochropus în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Tringa-ochropus.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22693243/0  

 
Tringa stagnatilis 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Fluierar de lac – Tringa stagnatilis 
Cod EUNIS:1325; Cod NATURA2000: A163 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 3 indivizi au fost observați în perioada de pasaj, în cadrul 
acumulării permanente Brătești. Habitatele care îndeplinesc condițiile 
pentru pasajul acestei specii sunt reprezentate de malurile habitatelor 
acvatice  din cadrul acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget II, Bunget I, precum și acumularea nepermanentă 
Udrești, primăvara devreme acesta fiind acoperită preponderent de bălți 
rezultate în urma topirii zăpezilor sau a precipitațiilor. Acumulările 
permanente sunt uneori golite de apă în funcție de necesitățile de 
exploatare, devenind în migrație habitate propice pentru migrația 
acestei specii limicole. 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Odihnă și hrănire / pasaj 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Habitatele care satisfac nevoile speciei în pasaj se regăsesc în cadrul 
acumulărilor permanente Ilfoveni, Adunați, Brătești, Bunget II, Bunget 
I și pe bălțile formate în cadrul acumulării nepermanente Udrești. 
Suprafețele de teren din proximitatea sitului reprezentate de pajiști și 

212 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



211 
 

terenuri arabile sunt importante pentru necesitățile de hrană și adăpost 
ale acestei specii, în pasaj, putând avea impact semnificativ asupra 
populațiilor acestei specii. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Tringa stagnatilis în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
http://pasaridinromania.sor.ro/Fluierar-de-lac 
http://www.iucnredlist.org/details/22693216/0  

 
Troglodytes troglodytes 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Ochiul boului – Troglodytes troglodytes  
Cod EUNIS:1327; Cod NATURA2000: A676 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 2-4 perechi au fost observate în cadrul sitului, în fondul 
forestier situat între acumulările permanente Brătești și Bunget II, 
precum și în proximitatea sitului, în fondul forestier situat în vestul 
acumulării permanente Ilfoveni 

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Reproducere 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Izolată 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Rară 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează în perioada de reproducere habitatele forestiere din 
cadrul fondului forestier situat între acumulările permanente Brătești și 
Bunget II, precum și habitatele deschise și semideschise din imediaata 
proximitate a habitatelor forestiere. Specia se regăsește și în fondul 
forestier situat în vestul acumulării permanente Ilfoveni, hrănindu-se în 
habitatele de tufărișuri din interiorul sitului. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Troglodytes troglodytes în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014. 
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https://www.sor.ro/ro/pasari/Troglodytes-troglodytes.html 
http://www.iucnredlist.org/details/103883277/0  

 
Turdus pilaris 

Tabelul B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 
Nr Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1 Specia Cocoșar – Turdus pilaris  
Cod EUNIS:1335; Cod NATURA2000: A284 

2 Informaţii 
specifice 
speciei 

Un număr de 130 indivizi, au fost observați în luna ianuarie hrănindu-se 
în mai multe locuri în cadrul sitului, în aliniamentele de arbuști care 
flanchează acumulările permanente permanente Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget II, Bunget I și în cadrul acumulării nepermanente 
Udrești.   

3 Statutul de 
prezenţă 
[temporal] 

Iernare 

4 Statutul de 
prezenţă 
[spaţial] 

Larg răspândită 

5 Statutul de 
prezenţă 
[management] 

Nativă 

6 Abundenţă  Comună 
7 Perioada de 

colectare a 
datelor din 
teren 

Decembrie 2017 - Octombrie 2018 

8 Distribuţia 
speciei 
[interpretare] 

Specia utilizează în perioada de iernare habitatele deschise cu tufe 
izolate și aliniamentele de tufe de pe marginea acumulărilor permanente 
Ilfoveni, Adunați Brătești, Bunget II, Bunget I și în cadrul acumulării 
nepermanente Udrești.  Suprafețele de teren din proximitatea sitului 
reprezentate de pajiști și terenuri arabile sunt importante pentru 
necesitățile de hrană și adăpost ale acestei specii, în pasaj, putând avea 
impact semnificativ asupra populațiilor acestei specii. 

9 Distribuţia 
speciei [harta 
distribuţiei] 

Harta distribuției speciei Turdus pilaris în situl Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se găsește în anexe. 

10 Alte informaţii 
privind sursele 
de informaţii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – direcția Biodiversitate - 
Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, cu date 
numerice din  Raportarea națională conform articolului 12 din Directiva 
Păsari. - date transmise pe 31 martie 2014- 
https://www.sor.ro/ro/pasari/Turdus-pilaris.html 
http://www.iucnredlist.org/details/22708816/0  
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 3.4. Alte specii de floră şi faună relevante pentru aria naturală protejată 
 

Alte specii de floră 

Nr Informație/Atribut Observație 

1.  Codul speciei 91E0* 

2.  Denumirea științifică  Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior - 

Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae 

3.  Denumirea populară Păduri aluviale cu Anin negru și Frasin 

4.  Observații În situl ROSPA0124 a fost identificat habitatul prioritar 

91E0*. 

Se recomandă evaluarea detaliată și monitorizarea stării de 

conservare a habitatului prioritar 91E0*. 

 

Alte specii de faună 

Nr Informație/Atribut Observație 

5.  Codul speciei 1355 

6.  Denumirea științifică  Lutra lutra 

7.  Denumirea populară Vidră 

8.  Observații O specie nouă identificată în situl ROSPA0124 este Lutra 

lutra. 

Vidra este o specie strict protejată în temeiul legislației 

internaționale și diferite convenții. Acesta este listată în 

anexa I a CITES, Anexa II al Convenției de la Berna și 

Anexa I din Convenția de la Bonn - Convenția privind 

conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice -

CMS, care recomandă cel mai înalt grad de protecție a 

acesteia. 

Se recomandă evaluarea detaliată și monitorizarea stării de 

conservare a specie Lutra lutra. 
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4. INFORMAȚII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE 

 4.1. Comunitățile locale și factorii interesați 
4.1.1. Comunitățile locale 

Situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului are o suprafață de 602 

hectare, situându-se pe teritoriul administrativ al comunelor Ulmi, Văcărești și Nucet din judetul 

Dambovita. Unitățile teritorial administrative pe raza cărora se amplasează situl sunt prezentate în 

tabelul nr. 6. 

Tabelul nr. 6 Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate 
 
 
 

Corespunzător acestei secțiuni, anexat, se regăsește Harta unităților administrativ teritoriale care au 

rază teritorială pe suprafața ariei naturale protejate. 

 Caracterizarea unităţilor administrativ-teritoriale 

Din punct de vedere funcţional şi structural satele din arealul analizat se caracterizează prin 

aspecte diferenţiate, impuse de structura căilor de comunicație și proximitatea față de Municipiul 

Târgoviște.  

După structura satelor, în spațiul analizat există așezări de tip adunat, specifice zonelor de 

câmpie și de tip liniar, cu gospodăriile distribuite în lungul căilor de comunicație. În categoria celor 

de tip adunat sunt incluse localitățile Cazaci, Dumbrava, Udrești, Matraca, Dimoiu și Viișoara. 

Localitățile Nucet, Ilfoveni, Ulmi, Colanu, Nisipurile, Văcărești, Brăteștii de Jos și Bungetu sunt de 

tip liniar, axate pe arterele de circulație. 

 Structura localităților este importantă în raport cu situl din perspectiva suprafețelor aflate în 

tangență cu habitatele importante pentru speciile de interes comunitar. O așezare liniară cum este 

Ilfoveni, deși cu suprafață relativ redusă, se extinde mult de-a lungul acumulărilor Adunați și 

Ilfoveni. Contactul reprezintă un factor de presiune pentru aria protejată, fiind o sursă de zgomot, 

dar și de poluare a sitului prin deșeuri solide și lichide. Dezvoltarea spațiilor rezidențiale este 

necesar a fi controlată pentru a asigura o structură cât mai compactă a localităților aflate în 

vecinătatea situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului. 

Judeţ UAT Procent  din UAT Procent din ANP 

Dâmbovița 

Ulmi 1,76 % 9,51 % 

Văcărești 9,2 % 60,14 % 

Nucet 5,60 % 30,35 % 
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 Din imaginile satelitare se observă cum satele de tip adunat au o sferă mai redusă de 

influență și de impactare a mediului, raportată la mărimea așezării, comparativ cu așezările de tip 

liniar. Localitățile cu structura liniară cum ar fi Ilfoveni sau Bungetu au un contact extins cu 

acumulările din spațiul ariei naturale protejate, proximitatea imediată  a gospodăriilor exercitând o 

presiune importantă asupra habitatelor și speciilor. 

Din punct de vedere funcţional, aşezările din arealul analizat au un profil dominant agricol, 

cu activități de cultivare a terenurilor îndeosebi, mai puțin de crestere a animalelor. Predomină 

activitățile agricole cu caracter de subzistență, dar accesul la DN 71, o arteră intens circulată, a 

impulsionat și apariția unor exploatații agricole orientate către comercializarea de legume și fructe. 

Localitățile din proximitatea sudică a Municipiului Târgoviște, cum ar fi Dumbrava sau Ulmi, 

conțin și spații industriale. Spații agricole cu caracter comercial se regăsesc în multe dintre 

localitățile din spațiul analizat, inclusiv dintre cele cu caracter intensiv de tipul serelor. Pe lângă 

activitățile legate de exploatarea comercială a acumulărilor hidrotehnice din situl Natura 2000 

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, profilul acestor localități a început să se schimbe prin 

dezvoltarea unor investiții industriale, cum ar fi în localitatea Ulmi - fabrica Arctic S.A. a 

companiei Arcelik unde vor produce mașini de spălat rufe, sau fabrica de componente pentru 

mașini de spălat rufe a Curent Metal S.R.L., din localitatea Văcărești.  

Din punct de vedere al amplasării pe unităţi de relief, aşezările umane sunt dispuse cu 

precădere pe versanții cu pantă de regulă redusă și pe podul teraselor cursurilor din zonă (Ilfov, 

Dâmbovița și Ialomița). Zonele de luncă sunt evitate în general de așezări, zona având în ansamblu 

un profil jos, cu vulnerabilitate importantă la inundații.  Această caracteristică se constituie în unele 

localităţi în factori restrictivi pentru extinderea viitoare a localităților, fiind un argument cu un 

caracter pozitiv pentru susținerea obiectivele de conservare în zone care trebuie menținute ca spații 

neconstruite, cu rol tampon.  

 După numărul de locuitori așezările din areal pot fi clasificate ca fiind: 

a. Sate foarte mici, cu populaţie mai mică de 500 locuitori, reprezentând aşezări rurale în 

declin, afectate de depopulări masive şi în care piramida vârstelor este dezechilibrată. Satele foarte 

mici au fost dominante în spaţiul analizat în perioada feudală. 

 b. Satele mici, cu populaţie cuprinsă între 500-1000 locuitori, situate la distanţe ridicate de 

reşedinţa de comună sau având restricţii naturale sau administrative mai pregnante. 

 c. Satele mijlocii, cu populaţiei cuprinsă între 1000-2000 locuitori reprezintă reşedinţele de 

comună ale comunelor izolate sau cu probleme socio-economice sau satele situate pe nivelul 

secund în profilul unor comune. 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 217



216 
 

d. Satele mari, cu populaţie între 2000-5000 locuitori sunt reprezentate de reşedinţele de 

comună ale unităţilor administrativ-teritoriale de bază sau localităţile care deţin funcţiuni ce permit 

menţinerea unei atractivităţi ridicate a teritoriului (exploatarea unor resurse, organizarea de târguri, 

etc.). 

Se observă că numărul de locuitori s-a redus brusc în spațiul analizat în 2004, când a fost 

înființată comuna Perșinari, prin reorganizarea comunei Văcărești - Legea nr. 561/2004 pentru 

înființarea comunei Perșinari prin reorganizarea comunei Văcărești, județul Dâmbovița, în a cărei 

structură au rămas doar localitățile Văcărești, Brăteștii de Jos și  Bungetu. Cu această mențiune, 

numărul de locuitori  a rămas relativ constant, cu un trend ușor ascendent pentru comuna Ulmi, 

menținut pe toată perioada analizată. 

 
Date demografice privind comunitatea locală 

 
Tabelul nr. 7 Populația localităților aflate în interiorul ariei naturale protejate 

Nr Județ Localitate Sexe 
An de 

referinţă 2010 

An de analizat 2017 
Număr 

total 

Prezenţă 

estimată în sit 

1 Dâmbovița 

Nucet 

Total 0 0 

0 Masculin 0 0 

Feminin 0 0 

Ulmi 

Total 0 0 

0 Masculin 0 0 

Feminin 0 0 

VACĂREȘTI 

Total 0 0 

0 Feminin 0 0 

Masculin 0 0 

 
 

Tabelul nr. 8 Populaţia localităţilor aflate în imediata apropiere a ariei naturale protejate, şi 

care sunt relevante din punct de vedere al prezentei umane în interiorul sitului 

Nr. Județ Localitate 
An de referinţă 

2010 

An de analizat 2017 

Număr total 
Prezenţă estimată 

în sit 

1. Dâmbovița NUCET 4242 4317 0 
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ULMI 4289 4455 0 

VACĂREȘTI 5199 5182 0 

 
 

Tabelul nr. 9 Natalitate: născuti vii per localitate pentru localităţile aflate în interiorul ariei 

naturale protejate 

Nr. Județ Localitate An de referinţă 2010 An de analizat 2016 

1. Dâmbovița 

NUCET 0 0 

ULMI 0 0 

VACĂREȘTI 0 0 

 
Tabelul nr. 10 Migrație: Stabiliri de resedinţă în localităţile aflate în interiorul ariei naturale 

protejate 

Nr. Județ Localitate An de referinţă 2010 An de analizat 2016 

1. Dâmbovița 

NUCET 3 7 

ULMI 10 25 

VACĂREȘTI 7 4 

 
Utilităţi publice 

Tabelul nr. 11 Utilităţi publice din anul 2017, pentru localităţile aflate în interiorul ariei 

naturale protejate 

Utilităţi Judeţ Localitate Există [Da/Nu] 

Apă 

Dâmbovița 

Nucet da 

Ulmi da 

Văcărești nu 

Canalizare 

Nucet nu 

Ulmi nu 

Văcărești nu 

Staţie epurare 
Nucet nu 

Ulmi nu 
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Utilităţi Judeţ Localitate Există [Da/Nu] 

Văcărești nu 

Încălzire cu lemne 

Nucet da 

Ulmi da 

Văcărești da 

Încălzire cu gaze 

Nucet da 

Ulmi da 

Văcărești da 

Colectare deşeuri 

Nucet da 

Ulmi da 

Văcărești da 

Comunicaţii - telefonie fixă 

Nucet da 

Ulmi da 

Văcărești da 

Comunicaţii - telefonie mobilă 

Nucet da 

Ulmi da 

Văcărești da 

 
Extinderea spaţiului construit - intravilan este doar parţial acompaniată de dezvoltarea 

utilităţilor publice privind alimentarea cu apă, canalizarea sau alimentarea cu gaze naturale. Dintre 

aceste utilităţi, alimentarea cu gaze naturale are cel mai mare impact pozitiv la nivelul conservării 

resurselor de masă lemnoasă din interiorul sau proximitatea sitului.  

Lipsa unui sistem public de canalizare constituie un factor de poluare mai ales la nivelul 

pânzei freatice de suprafaţă.   

 
Efective de animale 

Tabelul nr. 12 Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, județ și localități 

Principalele Judeţ Localitate Număr de animale Localitatea 
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categorii de animale 
Permanente 

Aduse din 

altă 

localitate 

de 

proveniență 

Bovine 

Dâmbovița 

Nucet 419 - - 

Ulmi 623 - - 

Văcărești 425 - - 

Porcine 

Nucet 1561 - - 

Ulmi 1887 - - 

Văcărești 1289 - - 

Ovine 

Nucet 547 - - 

Ulmi 1394 - - 

Văcărești 476 - - 

Păsări 

Nucet 21839 - - 

Ulmi 20725 - - 

Văcărești 23579 - - 

 

Cel mai mare număr de animale ce utilizează păşunile îl regăsim la nivelul comunităţii Ulmi. 

Datele indică păşunatul ca o presiune antropică inensă mai ales la nivelul zonelor din proximitatea 

comunei Ulmi. 

Date privind activitățile economice 

Tabelul nr. 13 Date privind activitățile economice 

Domeniu activitate (CAEN)  
Formă de 
organizare Judeţ 

Localitate Nr. 
societăţi 

comerciale Nucet Ulmi Văcăreşti 

CAEN: 4941 - Transporturi 
rutiere de marfuri 

Societate 
comercială 
1 SRL-D 

Dâmboviţa 5 6 6 17 

CAEN: 4120 - Lucrari de 
constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 5 2 2 9 

CAEN: 4711 - Comert cu 
amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse 
alimentare, bauturi si tutun 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 2 2 4 8 

CAEN: 4719 - Comert cu 
amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1 3 3 7 
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Domeniu activitate (CAEN)  
Formă de 
organizare Judeţ 

Localitate Nr. 
societăţi 

comerciale Nucet Ulmi Văcăreşti 
predominanta de produse 
nealimentare 
CAEN: 1071 - Fabricarea 
painii; fabricarea prajiturilor si 
a produselor proaspete de 
patiserie 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1  5 6 

CAEN: 1610 - Taierea si 
rindeluirea lemnului 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 2 3  5 

CAEN: 7022 - Activitati de 
consultanta pentru afaceri si 
management 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  4  4 

CAEN: 4690 - Comert cu 
ridicata nespecializat 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1 2 1 4 

CAEN: 4520 - Intretinerea si 
repararea autovehiculelor 

Societate 
comercială 
1 SRL-D 

Dâmboviţa  4  4 

CAEN: 0111 - Cultivarea 
cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase si a 
plantelor producatoare de 
seminte oleaginoase 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  2 1 3 

CAEN: 4391 - Lucrari de 
invelitori, sarpante si terase la 
constructii 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa   3 3 

CAEN: 7112 - Activitati de 
inginerie si consultanta tehnica 
legate de acestea 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  2  2 

CAEN: 9606 - Coafura si alte 
activitati de infrumusetare 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  2  2 

CAEN: 4532 - Comert cu 
amanuntul de piese si accesorii 
pentru autovehicule 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  2  2 

CAEN: 4791 - Comert cu 
amanuntul prin intermediul 
caselor de comenzi sau prin 
Internet 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  2  2 

CAEN: 4673 - Comert cu 
ridicata al materialului lemnos 
si a materialelor de constructie 
si echipamentelor sanitare 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1 1  2 

CAEN: 1413 - Fabricarea altor 
articole de imbracaminte 
(exclusiv lenjeria de corp) 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  2  2 

CAEN: 3832 - Recuperarea 
materialelor reciclabile sortate 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1 1 2 

CAEN: 6622 - Activitati ale Societate Dâmboviţa  1  1 
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Domeniu activitate (CAEN)  
Formă de 
organizare Judeţ 

Localitate Nr. 
societăţi 

comerciale Nucet Ulmi Văcăreşti 
agentilor si broker-ilor de 
asigurari 

comercială 

CAEN: 6312 - Activitati ale 
portalurilor web 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1   1 

CAEN: 8292 - Activitati de 
ambalare 

SRL-D Dâmboviţa   1 1 

CAEN: 5821 - Activitati de 
editare a jocurilor de calculator 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1  1 

CAEN: 5813 - Activitati de 
editare a ziarelor 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1  1 

CAEN: 8130 - Activitati de 
intretinere peisagistica 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1   1 

CAEN: 6203 - Activitati de 
management (gestiune si 
exploatare) a mijloacelor de 
calcul 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1  1 

CAEN: 8010 - Activitati de 
protectie si garda 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa   1 1 

CAEN: 5221 - Activitati de 
servicii anexe pentru 
transporturi terestre 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa   1 1 

CAEN: 8020 - Activitati de 
servicii privind sistemele de 
securizare 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1  1 

CAEN: 8110 - Activitati de 
servicii suport combinate 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1   1 

CAEN: 7320 - Activitati de 
studiere a pietei si de sondare a 
opiniei publice 

SRL-D Dâmboviţa  1  1 

CAEN: 6110 - Activitati de 
telecomunicatii prin retele cu 
cablu 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa   1 1 

CAEN: 8121 - Activitati 
generale de curatenie a 
cladirilor 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1   1 

CAEN: 0150 - Activitati in 
ferme mixte (cultura vegetala 
combinata cu cresterea 
animalelor) 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1   1 

CAEN: 6831 - Agentii 
imobiliare 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1  1 

CAEN: 9319 - Alte activitati 
sportive 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1  1 

CAEN: 4778 - Comert cu 
amanuntul al altor bunuri noi, 
in magazine specializate 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa   1 1 
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Domeniu activitate (CAEN)  
Formă de 
organizare Judeţ 

Localitate Nr. 
societăţi 

comerciale Nucet Ulmi Văcăreşti 
CAEN: 4729 - Comert cu 
amanuntul al altor produse 
alimentare, in magazine 
specializate 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa   1 1 

CAEN: 4771 - Comert cu 
amanuntul al imbracamintei, in 
magazine specializate 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1  1 

CAEN: 4781 - Comert cu 
amanuntul al produselor 
alimentare, bauturilor si 
produselor din tutun efectuat 
prin standuri, chioscuri si piete 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa   1 1 

CAEN: 4773 - Comert cu 
amanuntul al produselor 
farmaceutice, in magazine 
specializate 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa   1 1 

CAEN: 4782 - Comert cu 
amanuntul al textilelor, 
imbracamintei si incaltamintei 
efectuat prin standuri, chioscuri 
si piete 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1   1 

CAEN: 4511 - Comert cu 
autoturisme si autovehicule 
usoare (sub 3,5 tone) 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa   1 1 

CAEN: 4676 - Comert cu 
ridicata al altor produse 
intermediare 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1  1 

CAEN: 4671 - Comert cu 
ridicata al combustibililor 
solizi, lichizi si gazosi si al 
produselor derivate 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1   1 

CAEN: 4631 - Comert cu 
ridicata al fructelor si 
legumelor 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1   1 

CAEN: 4637 - Comert cu 
ridicata cu cafea, ceai, cacao si 
condimente 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1   1 

CAEN: 0146 - Cresterea 
porcinelor 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1  1 

CAEN: 0220 - Exploatarea 
forestiera 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1   1 

CAEN: 2790 - Fabricarea altor 
echipamente electrice 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1  1 

CAEN: 2829 - Fabricarea altor 
masini si utilaje de utilizare 
generala n.c.a. 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1   1 
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Domeniu activitate (CAEN)  
Formă de 
organizare Judeţ 

Localitate Nr. 
societăţi 

comerciale Nucet Ulmi Văcăreşti 
CAEN: 2223 - Fabricarea 
articolelor din material plastic 
pentru constructii 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1   1 

CAEN: 1392 - Fabricarea de 
articole confectionate din 
textile (cu exceptia 
imbracamintei si lenjeriei de 
corp) 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1   1 

CAEN: 1412 - Fabricarea de 
articole de imbracaminte pentru 
lucru 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa   1 1 

CAEN: 1621 - Fabricarea de 
furnire si a panourilor din lemn 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1  1 

CAEN: 1622 - Fabricarea 
parchetului asamblat in panouri 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1  1 

CAEN: 1082 - Fabricarea 
produselor din cacao, a 
ciocolatei si a produselor 
zaharoase 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1   1 

CAEN: 2550 - Fabricarea 
produselor metalice obtinute 
prin deformare plastica; 
metalurgia pulberilor 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa   1 1 

CAEN: 1032 - Fabricarea 
sucurilor de fructe si legume 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1  1 

CAEN: 4613 - Intermedieri in 
comertul cu material lemnos si 
materiale de constructii 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1  1 

CAEN: 4619 - Intermedieri in 
comertul cu produse diverse 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1  1 

CAEN: 8552 - Invatamant in 
domeniul cultural (limbi 
straine, muzica, teatru, dans, 
arte plastice, etc.) 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1  1 

CAEN: 4312 - Lucrari de 
pregatire a terenului 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa 1   1 

CAEN: 3511 - Productia de 
energie electrica 

Societate 
comercială 

Dâmboviţa  1  1 

Total 33 59 37 129 
 

4.1.2. Factorii interesați 

Tabelul nr. 14 - centralizator al celor mai importanţi factori interesaţi, care se manifestă şi 

implică cu privire la aria naturală protejată 

Nr. Denumire factor interesat Tip Aria de interes 
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Nr. Denumire factor interesat Tip Aria de interes 

1. Ministerul Mediului 
Autoritatea centrală pentru 
protecția mediului 

Protecția mediului 

2. Ministerul Apelor şi Pădurilor 
Autoritatea centrală în 
domeniul apelor şi pădurilor 

Managementul 
fondului forestier şi 
cinegetic, precum şi 
gospodărirea apelor 

3. 
Agenția pentru Protecția Mediului 
Dâmboviţa 

Autoritatea competentă 
pentru protecția mediului 

Protecția mediului 

4. 
Garda Națională de Mediu – 
Comisariatul Județean Dâmboviţa 

Instituție publică cu atribuții 
de control în domeniul 
protecției mediului 

Protecția mediului 

5. Consiliul Județean Dâmboviţa 
Administrația publică  
județeană 

Administrație 

6. Consiliul Local Nucet Autoritate publică Administrație 
7. Consiliul Local Ulmi Autoritate publică Administratie 

8. Consiliul Local Văcăreşti Autoritate publică Administrație 

9. 
Instituțiile de 
învățământ/cercetare din Nucet, 
Ulmi și Văcărești 

Instituție publică 
Educație/Cercetare 

10. 
Comunităţile locale ce se găsesc 
pe teritoriul sau în vecinătatea 
ariei naturale protejate 

Comunitatea locală 

Modul în care aria 
protejată influențează 
utilizarea/exploatarea 
proprietăţilor pe care le 
deţin. 

11. 
Asociația Județeană a  
Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 
Dâmboviţa 

Persoană juridică 
neguvernamentală, de drept 
privat, apolitică, fără scop 
lucrativ 

Vânătoare/Pescuit 

12. 
Direcţia pentru Agricultură 
Județeană Dâmboviţa  

Instituție publică Agricultură 

13. 
Organizații non-guvernamentale 
de conservare a naturii 

ONG Conservarea naturii 

14. 
Firmele/agenţii economici cu 
activităţi în zona ariei protejate 

Agenți economici 

Condițiile asociate 
statutului de sit Natura 
2000, ce influențează 
modul în care își 
desfășoară activitățile. 

15. 
Asociații și societăți  
agricole/fermieri 

Societăți agricole/fermieri Agricultura 
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 4.2. Utilizarea terenului  
  Corespunzător acestei secțiuni, anexat, se regăsește Harta utilizării terenului. 

 
Tabelul nr. 17 Lista tipurilor de utilizări ale terenului 

Nr. Clasă CLC Suprafaţă totală 

ocupată [ha] 

Ponderea din 

suprafaţa  sitului [%] 

1.   112 Spațiu urban discontinuu și 

spațiu rural 

0,16 ha 0,02 % 

2.   211 Terenuri arabile neirigate 13,89 ha 2,30 % 

3.   231 Pășuni secundare 159,42 ha 26,48 % 

4.   311 Păduri de foioase 28,38 ha 4,70 % 

5.   512 Acumulări de apă 400,38 ha 66,50 % 

 
Caracterizarea utilizării terenurilor 

Conform corine land cover, după cum se poate vedea și din tabelul de mai sus, cea mai mare 

pondere a utilizării terenului în situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului o reprezintă 

acumulările de apă. 

 4.3. Situația juridică a terenurilor 
Corespunzător acestei secțiuni, anexat, se regăsește Harta juridică a terenului. 

Tabelul nr. 18 Situația juridică a terenurilor aflate în interiorul ariei / ariilor naturale 

protejate 

Domeniu 
Procent din suprafaţa 

ANP [%] 

Domeniul 

Public 

Domeniul public al statului (DS) 75.105% 

Domeniul privat al statului (DPS)  - 

Domeniul public al unităților administrativ-

teritoriale (DAT) 

 - 

Domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale 

(DPT) 

 - 

Total domeniul public (DP) 75.105% 

Proprietate 

Privată 

proprietatea privată a persoanelor fizice (PF) 4.619% 

proprietatea privată a persoanelor juridice (PJ) 0.006% 

Total proprietate privată (PP) 4.625% 
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Proprietate 

necunoscută 

Total procent pentru care nu se cunoaște încadrarea 

în domeniul public sau privat  (XX) 

20.27% 

  
Caracterizarea situaţiei juridice a terenurilor 

 Cel mai important proprietar de suprafeţe din interiorul ariei naturale protejate este Statul 

Român, cu o suprafaţă de 506,7 hectare, conform Anexei nr. 12 a Hotărârii Guvernului nr. 

1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.  

 În ceea ce priveşte proprietatea asupra fondului forestier situat între acumularea permanentă 

Brătești și Bunget II, se remarcă un număr de şapte proprietari, persoane fizice, identificaţi cu 

următoarele suprafeţele: 

- Mehedinţiu Ovidiu - 10,00 hectare; 

- Georgescu Ion - 9,75 hectare; 

- Stan Nicolae - 0,25 hectare; 

- Petrică Gheorghiţa - 0,25 hectare; 

- Banica Gherghe - 0,25 hectare; 

- Barbu Lazăr - 0,25 hectare; 

- Dumitrache Ştefan - 0,25 hectare. 

 4.4. Administratori, gestionari și utilizatori 
 

Tabelul nr. 19 Informații privind administratorii/gestionarii 

Nr. Administrator / Gestionar Perioada 
Adm/Gest 

Suprafaţă totală 
[ha] Detalii 

1. 

Administrația Națională 
Apele Române –
Administrația Bazinală de 
Apă Argeș - Vedea – 
Sistemul Hidrotehnic 
Independent Văcărești 

Nedeterminată 506,7 hectare, 
conform Anexei nr. 
12 a  
Hotărârii 
Guvernului nr. 
1.705/2006 pentru 
aprobarea 
inventarului 
centralizat al 
bunurilor din 
domeniul public al 
statului, după cum 
urmează: 
- Acumularea 
nepermanentă 
Udrești – 51,8 
hectare; 
- Acumularea 
permanentă Bunget 

Administrator 
pentru cele 6 
acumulări din 
ROSPA0124 
Lacurile de pe 
Valea Ilfovului. 
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Nr. Administrator / Gestionar Perioada 
Adm/Gest 

Suprafaţă totală 
[ha] Detalii 

I – 74 hectare; 
- Acumularea 
permanentă Bunget 
II – 91 hectare; 
- Acumularea 
permanentă Brătești 
– 97 hectare; 
- Acumularea 
permanentă Adunați 
– 96,9 hectare; 
- Acumularea 
permanentă Ilfoveni 
– 96 hectare. 

2. 

Asociația Județeană a 
Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi - AJVPS 
Dâmbovița 

Contract nr.  
119/7323 
semnat pentru 
perioada 
30.08.2011 
-  
29.08.2021 

Fondul cinegetic 26 
Nucet are o 
suprafață totală de 
5.137 hectare. 
Fondul cinegetic se 
suprapune peste tot 
situl Natura 2000 
ROSPA0124, 602 
hectare. 

Gestionar fond 
cinegetic 26 Nucet 

3. 

S.C. Vienna Energy Forta 
Naturala S.A. 

Abonament de 
utilizare/exploa
tare a resurselor 
de apă nr. 912 
semnat pentru 
perioada 
01.01.2018 
-  
15.02.2020 

454,9 hectare, după 
cum urmează: 
- Acumularea 
permanentă Bunget 
I – 74 hectare; 
- Acumularea 
permanentă Bunget 
II – 91 hectare; 
- Acumularea 
permanentă Brătești 
– 97 hectare; 
- Acumularea 
permanentă Adunați 
– 96,9 hectare; 
- Acumularea 
permanentă Ilfoveni 
– 96 hectare. 

Propietar 
Microhidrocentrale 
- MHC  
Bungetu 1, 
Bungetu 2, 
Bratesti,  
Adunati și 
Ilfoveni 

4. 

S.C. MONDORAMA 
S.R.L. 

Contract nr.  
407/2006 
privind 
prestarea de 
servicii comune 
de gospodărire 
a apelor semnat 
pentru perioada 
01.07.2006- 

192,9 hectare, după 
cum urmează: 
- Acumularea 
permanentă Adunați 
– 96,9 hectare; 
- Acumularea 
permanentă Ilfoveni 
– 96 hectare. 

Administrator 
resursă piscicolă 
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Nr. Administrator / Gestionar Perioada 
Adm/Gest 

Suprafaţă totală 
[ha] Detalii 

01.07.2021 
 

 4.5. Infrastructură și construcții 
Corespunzător acestei secțiuni, anexat, se regăsește: 

- Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate; 

- Harta privind perimetrul construit al localităților; 

- Harta construcțiilor. 

Descrierea infrastructurii şi construcţiilor 

 Aria protejată ROSPA0124 este intersectată de un singur drum și anume drumul comunal 

DC 39. În exteriorul sitului menționăm și drumurile comunale DC 40 și DC 50. Dincolo de aceste 

drumuri comunale, infrastructura de transport include drumul național DN 71 ce trece paralel cu 

limita estică a ariei naturale protejate și drumurile județene DJ711B, DJ721 și DJ722 care 

înconjoară aria naturală protejată în partea de sud și sud-vest.  

Tabelul nr. 20 Tipuri de construcții 

Nr. Judeţ Localitate Tip construcţie Număr Total 

1 

Dâmbovița 

Ulmi Stână 1 
2 

 
Văcărești 

Cabană 6 

 Construcție industrială 1 

3 Nucet Construcție industrială 1 

 

 Din categoria „cabană” fac parte construcțiile realizate de gestionarii resursei piscicole, în 

cadrul acumulărilor permanente Brătești, Bunget II și Bunget I. 

 Din categoria „construcție industrială” fac parte microhidrocentralele ce aparțin S.C. 

Vienna Energy Forta Naturala S.A. În situl ROSPA0124 se află microhidrocentralele Adunați și 

Bunget II, iar în vecinătatea ariei protejate se află microhidrocentralele Ilfoveni, Brătești și Bunget 

I. 

 

Tabelul nr. 21 Locuinţe existente în interiorul ariei natulale protejate în anul 2018, grupate 

pe localităţi 

Nr. Judeţ Localitate An de referinţă An de analizat 
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2010 2018 

1 

Dâmbovița 

Ulmi 0 0 

2 Nucet 0 0 

3 Văcărești 0 0 

 
La nivelul ariei protejate nu există gospodării sau construcţii cu statut de locuinţă în interiorul ariei 

protejate. 

 
Tabelul nr. 22 Autorizații de construire eliberate pentru clădiri pe categorii de construcţii, 

județe şi localități şi cereri de avize/acorduri de mediu  

Categorii de 
construcții Judeţ Localități 

Ani de referință An de 
analizat 

2005 2010 2015 2017 
UM: Numar 

Clădiri 
rezidențiale 
(exclusiv cele 
pentru 
colectivități) 

Dâmbovița 

NUCET 9 16 11 16 
ULMI 24 50 31 25 

VĂCĂREȘTI 26 30 13 10 

Alte clădiri 
(hoteluri și 
clădiri similare, 
clădiri pentru 
comerț cu 
ridicata și cu 
amănuntul etc) 

NUCET 1 : : : 
ULMI 8 : : : 

VĂCĂREȘTI 3 : : : 

Clădiri pentru 
comerț cu 
ridicata și cu 
amănuntul 

NUCET : 1 : 1 

Alte clădiri 
NUCET : 1 1 1 
ULMI : 13 12 8 
VĂCĂREȘTI : : : 2 

  
 În ceea ce privește perimetrul construit al localităților din proximitatea ariei naturale 

protejate se remarcă două comunități ce se învecinează în mod direct cu aria protejată - satele 

Bungetu și Ilfoveni. 

 4.6. Patrimoniu cultural 
Corespunzător acestei secțiuni, anexat, se regăsește Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul 

cultural national. 
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Tabelul nr. 23 Descrierea bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural 

Cod LMI Tip 
monument Localitate Localizare Datare 

DB-I-s-B-
16990 
(RAN: 
68306.01.01) 

Așezare 
Sat Cazaci, 
com Nucet 

„Islaz”, pe ambele maluri ale 
pârâului Gârlița, la 0,2 km E 
de CF și la N de linia de 
înaltă tensiune Cazaci-
Pierșinari 

Epoca bronzului 
timpuriu, Cultura 
Glina 

DB-I-s-B-
16991 

Situl 
arheologic 
de la Cazaci, 
punct „Islaz” 

Sat Cazaci, 
com Nucet 

„Islaz”, la V de sat, pe 
ambele maluri ale Gârliței, la 
V de CF Titu-Târgoviște și la 
N de DC 565 

 

DB-I-m-B-
16991.01 
(RAN: 
68306.02.04) 

Siliștea 
satului 
Gălășești 

Sat Cazaci, 
com Nucet 

„Islaz”, la V de sat, pe 
ambele maluri ale Gârliței, la 
V de CF Titu-Târgoviște și la 
N de DC 565 

sec. XIV - XVI, 
Epoca medievală 

DB-I-m-B-
16991.02 
(RAN: 
68306.02.03) 

Așezare 
Sat Cazaci, 
com Nucet 

„Islaz”, la V de sat, pe 
ambele maluri ale Gârliței, la 
V de CF Titu-Târgoviște și la 
N de DC 565 

Hallstatt 

DB-I-m-B-
16991.03 
(RAN: 
68306.02.02) 

Așezare 
Sat Cazaci, 
com Nucet 

„Islaz”, la V de sat, pe 
ambele maluri ale Gârliței, la 
V de CF Titu-Târgoviște și la 
N de DC 565 

Epoca bronzului, 
aspectul Brătești 

DB-I-m-B-
16991.04 
(RAN: 
68306.02.01) 

Așezare 
Sat Cazaci, 
com Nucet 

„Islaz”, la V de sat, pe 
ambele maluri ale Gârliței, la 
V de CF Titu-Târgoviște și la 
N de DC 565 

Neolitic 

DB-I-s-B-
16992 
(RAN: 
68306.03) 

Situl 
arheologic 
de la Cazaci, 
punct „Islaz 
- Tarlaua lui 
Îmbulzitu” 

Sat Cazaci, 
com Nucet 

„Islaz - Tarlaua lui 
Îmbulzitu”, la S de linia de 
înaltă tensiune Cazaci- 
Pierșani, pe malul stâng al 
Gârliței și la 1 km V de sat 

Epoca daco-romană 

DB-I-m-B-
16992.01 
(RAN: 
68306.03.02) 

Așezare 
Sat Cazaci, 
com Nucet 

„Islaz-Tarlaua lui Îmbulzitu”, 
la S de linia deînaltă tensiune 
Cazaci-Pierșani, pe malul 
stâng al Gârliței și la 1 km V 
de sat 

sec. IV p. Chr., 
Epoca daco-romană 

DB-I-m-B-
16992.02 
(RAN: 
68306.03.01) 

Așezare 
Sat Cazaci, 
com Nucet 

„Islaz - Tarlaua lui 
Îmbulzitu”, la S de linia de 
înaltă tensiune Cazaci - 
Pierșani, pe malul stâng al 
Gârliței și la 1 km V de sat 

Epoca bronzului 
timpuriu, Cultura 
Glina 
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Cod LMI Tip 
monument Localitate Localizare Datare 

DB-I-s-B-
17089 
(RAN: 
68299.01.01) 

Așezare 
Sat Nucet, 
com Nucet 

„Chirigioaia”, la E de sat, 
între localitate și calea ferată 
Titu-Târgoviște 

sec. IV p. Chr., 
Epoca daco-romană 

DB-II-a-A-
17608 
(RAN: 
68299.02.01, 
68299.02.02) 

Mănăstirea 
Nucet 

Sat Nucet, 
com Nucet 

 

sec. XV, ref. 1746 și 
mijl. sec. XIX 

DB-II-m-A-
17608.01 

Biserica „Sf. 
Gheorghe” 

Sat Nucet, 
com Nucet 

 sec. XV, ref. 1746 și 
mijl. sec. XIX 

DB-II-m-A-
17608.02 

Ruine Casa 
egumenească 

Sat Nucet, 
com Nucet 

 sec. XV, ref. sec. 
XVIII - XIX 

DB-II-m-A-
17608.03 

Ruine chilii 
Sat Nucet, 
com Nucet 

 sec. XV, ref. sec. 
XVIII - XIX 

DB-II-m-A-
17608.04 

Turn 
clopotniță 

Sat Nucet, 
com Nucet 

 sec. XV, ref. sec. 
XVIII - XIX 

DB-II-m-A-
17608.05 

Ruine zid de 
incintă 

Sat Nucet, 
com Nucet 

 sec. XV, ref. sec. 
XVIII - XIX 

DB-I-s-B-
17029 
(RAN: 
65538.01) 

Situl 
arheologic 
de la 
Dimoiu, 
punct 
„Movila” 

Sat 
Dimoiu, 

com Ulmi 

„Movila”, la 0,3 km VNV de 
localitate, de ambele părți ale 
DC Matraca-Dimoiu 

 

DB-I-m-B-
17029.01 
(RAN: 
65538.01.02) 

Așezare 
Sat 

Dimoiu, 
com Ulmi 

„Movila”, la 0,3 km VNV de 
localitate, de ambele părți ale 
DC Matraca-Dimoiu 

sec. IV p. Chr., 
Epoca daco-romană 

DB-I-m-B-
17029.02 
(RAN: 
65538.01.01) 

Tumul 
Sat 

Dimoiu, 
com Ulmi 

„Movila”, la 0,3 km VNV de 
localitate, de ambele părți ale 
DC Matraca-Dimoiu 

Preistorie 

DB-I-s-B-
17036 
(RAN: 
65547.01.01) 

Tumul 
Sat 

Dumbrava, 
com Ulmi 

„La Floreasca”, pe DJ 
Târgoviște-Costeștii din 
Deal, pe terasa stângă a 
Dâmboviței, la 1 km SE de 
localitate și de DN72 

Preistorie 
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Cod LMI Tip 
monument Localitate Localizare Datare 

DB-I-s-A-
17037 
(RAN: 
65547.02) 

Situl 
arheologic 
de la 
Dumbrava, 
punct 
„Obreja - 
Jgheaburi” 

Sat 
Dumbrava, 
com Ulmi 

„Obreja-Jgheaburi”, pe terasa 
înaltă stângă a Dâmboviței, la 
1 km SE de localitate și de 
DN72 

 

DB-I-m-A-
17037.01 
(RAN: 
65547.02.04) 

Așezare 
Sat 

Dumbrava, 
com Ulmi 

„Obreja-Jgheaburi”, pe terasa 
înaltă stângă a Dâmboviței, la 
1 km SE de localitate și de 
DN72 

sec. XIV - XV, 
Epoca medievală 

DB-I-m-A-
17037.02 
(RAN: 
65547.02.03) 

Cimitir 
Sat 

Dumbrava, 
com Ulmi 

„Obreja-Jgheaburi”, pe terasa 
înaltă stângă a Dâmboviței, la 
1 km SE de localitate și de 
DN72 

sec. XIV - XV, 
Epoca medievală 

DB-I-m-A-
17037.03 
(RAN: 
65547.02.02) 

Așezare 
Sat 

Dumbrava, 
com Ulmi 

„Obreja-Jgheaburi”, pe terasa 
înaltă stângă a Dâmboviței, la 
1 km SE de localitate și de 
DN72 

sec. IV p. Chr., 
Epoca daco-romană 

DB-I-m-A-
17037.04 
(RAN: 
65547.02.01) 

Așezare 
Sat 

Dumbrava, 
com Ulmi 

„Obreja-Jgheaburi”, pe terasa 
înaltă stângă a Dâmboviței, la 
1 km SE de localitate și de 
DN72 

Epoca bronzului, 
Cultura Tei 

DB-I-s-B-
17038 
(RAN: 
65547.03.01) 

Așezare 
Sat 

Dumbrava, 
com Ulmi 

„Pădurea Viișoara - La 
Obreja”, pe terasa stângă a 
Dâmboviței, la 2 km NV de 
sat și de DN72 

Epoca bronzului 

DB-I-s-B-
17137 
(RAN: 
65510.01.01) 

Așezare 
Sat Ulmi, 
com Ulmi 

„Depozit”, la 0,3 km NE de 
râul Ilfov, pe dreapta DC 
Lazuri-Văcărești, la 1 km N 
de satul Bungetu 

Epoca bronzului 

DB-I-s-B-
17138 
(RAN: 
65510.02) 

Situl 
arheologic 
de la Ulmi, 
punct 
„Tufan” 

Sat Ulmi, 
com Ulmi 

„Tufan”, la 0,5 km SE de 
localitate și la E de DN71 
Târgoviște-Răcari 

 

DB-I-m-B-
17138.01 
(RAN: 
65510.02.02) 

Așezare 
Sat Ulmi, 
com Ulmi 

„Tufan”, la 0,5 km SE de 
localitate și la E de DN71 
Târgoviște-Răcari 

sec. IV a. Chr., 
Epoca daco-romană 

DB-I-m-B-
17138.02 
(RAN: 
65510.02.01) 

Așezare 
Sat Ulmi, 
com Ulmi 

„Tufan”, la 0,5 km SE de 
localitate și la E de DN71 
Târgoviște-Răcari 

Epoca bronzului, 
Cultura Tei 
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Cod LMI Tip 
monument Localitate Localizare Datare 

DB-II-m-B-
17607 

Biserica „Sf. 
Apostoli 
Petru și 
Pavel” 

Sat 
Nisipurile, 
com Ulmi 

280 1821 

DB-I-s-B-
16968 
(RAN: 
69278.01.01) 

Așezare 

Sat 
Bratestii 
de Jos, 

com 
Vacaresti 

„Biserică”, în cătunul 
Bărbulești, la S de biserică, 
pe stânga pârâului Gârlița 

sec. IV p. Chr., 
Epoca daco-romană 

DB-I-s-B-
16969 
(RAN: 
69278.02.01) 

Așezare 

Sat 
Bratestii 
de Jos, 

com 
Vacaresti 

„IAS”, în cătunul Bărbulești, 
pe dreapta pârâului Gârlița 

sec. IV p. Chr., 
Epoca daco-romană 

DB-I-s-B-
16970 
(RAN: 
69278.03.01) 

Așezare 

Sat 
Bratestii 
de Jos, 

com 
Vacaresti 

„Izvorul Ibalaca”, la 0,5 km 
V de cătunul Bărbulești, pe 
dreapta pârâului Gârlița 

Epoca bronzului 

DB-I-s-B-
16971 
(RAN: 
69278.04) 

Situl 
arheologic 

de la 
Brăteștii de 
Jos, punct 
„Delnița” 

Sat 
Bratestii 
de Jos, 

com 
Vacaresti 

„Delnița”, la 0,25 km V de 
halta Cazaci, pe ambele 
maluri ale pârâului Gârlița, 
până la hotarul cu comuna 
Nucet (Cazaci) 

 

DB-I-m-B-
16971.01 
(RAN: 
69278.04.03) 

Așezare 

Sat 
Bratestii 
de Jos, 

com 
Vacaresti 

„Delnița”, la 0,25 km V de 
halta Cazaci, pe ambele 
maluri ale pârâului Gârlița, 
până la hotarul cu comuna 
Nucet (Cazaci) 

sec. XV - XVIII, 
Epoca medievală 

DB-I-m-B-
16971.02 
(RAN: 
69278.04.02) 

Ruine 

Sat 
Bratestii 
de Jos, 

com 
Vacaresti 

„Delnița”, la 0,25 km V de 
halta Cazaci, pe ambele 
maluri ale pârâului Gârlița, 
până la hotarul cu comuna 
Nucet (Cazaci) 

sec. XV - XVIII, 
Epoca medievală 

DB-I-m-B-
16971.03 
(RAN: 
69278.04.01) 

Așezare 

Sat 
Bratestii 
de Jos, 

com 
Vacaresti 

„Delnița”, la 0,25 km V de 
halta Cazaci, pe ambele 
maluri ale pârâului Gârlița, 
până la hotarul cu comuna 
Nucet (Cazaci) 

sec. IV, Epoca daco-
romană 
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Cod LMI Tip 
monument Localitate Localizare Datare 

DB-I-s-B-
16983 
(RAN: 
69287.01) 

Situl 
arheologic 

de la 
Bungetu, 

punct 
„Biserică” 

Sat 
Bungetu, 

com 
Vacaresti 

„Biserică”, la S de sat, pe 
terasa înaltă stângă a râului 
Ilfov 

 

DB-I-m-B-
16983.01 
(RAN: 
69287.01.02) 

Așezare 

Sat 
Bungetu, 

com 
Vacaresti 

„Biserică”, la S de sat, pe 
terasa înaltă stângă a râului 
Ilfov 

Epoca bronzului, 
aspectul Brătești 

DB-I-m-B-
16983.02 
(RAN: 
69287.01.01) 

Așezare 

Sat 
Bungetu, 

com 
Vacaresti 

„Biserică”, la S de sat, pe 
terasa înaltă stângă a râului 
Ilfov 

Neolitic timpuriu, 
Cultura Starcevo-
Criș 

DB-I-s-B-
16984 
(RAN: 
69287.02.01) 

Așezare 

Sat 
Bungetu, 

com 
Vacaresti 

„Hoaga”, pe partea stângă a 
râului Ilfov, pe terasa înaltă și 
la 0,6 km SE de localitate 

sec. IV, Epoca daco-
romană 

DB-I-s-B-
16985 
(RAN: 
69287.03.01) 

Așezare 

Sat 
Bungetu, 

com 
Vacaresti 

„Baraj lac III”, pe terasa 
înaltă a râului Ilfov, la 0,5 km 
SE de localitate, lângă 
barajul dintre lacurile II și III 

Epoca bronzului 
timpuriu, Cultura 
Glina 

DB-II-m-B-
17379 

Biserica „Sf. 
Voievozi” 

Sat 
Bratestii 
de Jos, 

com 
Vacaresti 

 1830, rep. 1942 

DB-II-m-B-
17380 
(RAN: 
69278.05) 

Biserica „Sf. 
Treime” 

Sat 
Bratestii 
de Jos, 

com 
Vacaresti 

 1810, ref. 1828 

DB-I-s-B-
17145 
(RAN: 
69269.01.01) 

Așezare 

Sat 
Vacaresti, 

com 
Vacaresti 

„Băjești”, în stânga pârâului 
Gârlița, imediat la V de sat 

Epoca bronzului 

DB-I-s-A-
17146 
(RAN: 
69269.02) 

Situl 
arheologic 

de la 
Văcărești, 

punct „Beci” 

Sat 
Vacaresti, 

com 
Vacaresti 

„Beci”, pe dreapta pârâului 
Gârlița, la 0,5 km SV de 
localitate 
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Cod LMI Tip 
monument Localitate Localizare Datare 

DB-I-m-A-
17146.01 
(RAN: 
69269.02.02) 

Ruinele 
curții 

Văcărescu 

Sat 
Vacaresti, 

com 
Vacaresti 

„Beci”, pe dreapta pârâului 
Gârlița, la 0,5 km SV de 
localitate 

Epoca medievală 

DB-I-m-A-
17146.02 
(RAN: 
69269.02.01) 

Ruine conac 

Sat 
Vacaresti, 

com 
Vacaresti 

„Beci”, pe dreapta pârâului 
Gârlița, la 0,5 km SV de 
localitate 

Epoca medievală 

DB-I-s-B-
17147 
(RAN: 
69269.03.01, 
69269.03.02) 

Așezare 

Sat 
Vacaresti, 

com 
Vacaresti 

„Broșteni”, pe dreapta 
pârâului Gârlița, la 0,25 km 
V de localitate, în luncă 

sec. IV p. Chr., 
Epoca daco-romană 

DB-I-s-B-
17148 
(RAN: 
69269.04.01) 

Siliștea 
satului 
Băjești 

Sat 
Vacaresti, 

com 
Vacaresti 

„Ferma IAS”, pe ambele 
maluri ale pârâului Gârlița, la 
N de drumul spre Pierșinari 

sec. XV - XVIII, 
Epoca medievală 

DB-II-m-A-
17738 

Curtea 
Văcăreștilor 

Sat 
Vacaresti, 

com 
Vacaresti 

44.85480°N 25.48328°E sec. XVI - XIX 

DB-II-m-A-
17738.01 

Beci casa 
veche 

Sat 
Vacaresti, 

com 
Vacaresti 

 sf. sec. XVI 

DB-II-m-A-
17738.02 

Ruine Casa 
Ianache 

Văcărescu 

Sat 
Vacaresti, 

com 
Vacaresti 

 1698 

DB-II-m-A-
17738.03 

Ruine 
biserica „Sf. 
Nicolae” - 
din Pajiște 

Sat 
Vacaresti, 

com 
Vacaresti 

În incinta Curții Văcăreștilor, 
zona de sud 

1698-1699 

DB-II-m-A-
17738.04 

Conacul 
Ioan 

Văcărescu, 
Elena 

Văcărescu 

Sat 
Vacaresti, 

com 
Vacaresti 

 1868, ruinat 1948 

DB-II-m-A-
17738.05 

Capelă 

Sat 
Vacaresti, 

com 
Vacaresti 

 1868 
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Cod LMI Tip 
monument Localitate Localizare Datare 

DB-II-m-A-
17738.06 

Parc 

Sat 
Vacaresti, 

com 
Vacaresti 

 sec. XVI - XIX 

DB-II-m-A-
17738.07 

Ruine zid de 
incintă și 
corp de 
poartă 

Sat 
Vacaresti, 

com 
Vacaresti 

 sf. sec. XVI - sec. 
XVII 

     

 4.7. Obiective turistice 

 Corespunzător acestei secțiuni, anexat, se regăsește Harta obiectivelor turistice şi punctelor 

de belvedere. 

Descrierea obiectivelor turistice 

 În ceea ce privește obiectivele turistice din interiorul ariei naturale protejate se remarcă trei 

zone de belvedere ce pemit atât activități de recreere cât și vizualizare a specificului ariei protejate. 

 Obiectivele turistice din vecinătatea ariei naturale protejate includ o serie de construcţii, 

precum Mănăstirea Nucet, biserica Sf .Apostoli Petru şi Pavel din satul Nisipurile, comuna Ulmi, 

biserica Sf. Voievozi din Brăteştii de Jos, comuna Văcăreşti. De asemenea, se remarcă ansamblul 

ruinelor ce formează Curtea boierească de la Văcăreşti. 

Tabelul nr. 24 Tipuri de obiective turistice 

Nr Județ Localitate Obiective turistice Tip obiectiv turistic Observaţii 

1 Dâmboviţa Ulmi Punct de belvedere panoramă Obiective în 

interiorul 

ariei naturale 

protejate 

2 Dâmboviţa Văcăreşti Punct de belvedere panoramă 

3 Dâmboviţa Nucet Punct de belvedere panoramă 

4 Dâmboviţa 
Sat Nucet, 

com Nucet 

Mănăstirea Nucet + 

Complex monahal 

Nucet 

Obiectiv religios ce 

cuprinde 6 elemente de 

construcţii datate secol XV 

(ruine de chilii, ziduri, case, 

etc) 

- 

5 Dâmboviţa Ilfoveni 
Aerodromul 

Ilfoveni 
Construcţie civilă - 
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5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT, PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI, ASUPRA 
ARIEI NATURALE PROTEJATE ȘI SPECIILOR ȘI HABITATELOR DE INTERES 
CONSERVATIV 
 

5.1. Lista activităţilor cu potenţial impact 
5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate 

 
Tabelul nr. 25. Presiunile A04.01.01 Pășunatul intensiv al vacilor / A04.01.02 Pășunatul 

intensiv al oilor 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune 

actuală 
A04.01.01 Pășunatul intensiv al vacilor  
A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 

A.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar și 
habitatul/habitatele acestora. 
Suprafețe extinse din interiorul și proximitatea sitului sunt utilizate pentru 
pășunat, fie pe terenuri fost cultivate, acum abandonate, fie pe terenurile 
cultivate, după recoltare. În interiorul sitului, se pășunează pe 
malurile/digurile acumulărilor permanante. De asemenea, zona acumulării 
nepermanente Udrești este folosită intensiv pentru pășunat; în imediata 
vecinătate a acesteia, pe suprafața ROSPA0124, se află un spațiu de 
adăpostire cu caracter permanent destinat ovinelor. 
Degradare determinată de impact: 
- pășunatul degradează zonele de hrănire ale păsărilor, împiedică construirea  
cuiburilor, distruge cuiburile păsărilor ce cuibăresc la nivelul solului. 
- contaminarea corpurilor de apă cu dejecții animale, prin zonele de adăpare, 
dar și prin scurgere de pe maluri. 

 
Tabelul nr. 26 Presiunile A06.01.02 Culturi anuale ne-intensive pentru productia de alimente 
/ A07 Utilizarea produselor biocide, hormonilor și substanțelor chimice / A08 Fertilizarea - cu 

îngrășământ 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune 

actuală 
A06.01.02 Culturi anuale ne-intensive pentru producția de alimente  
A07 Utilizarea produselor biocide, hormonilor și substanțelor chimice 
A08 Fertilizarea - cu îngrășământ 

A.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar  
Există suprafețe extinse cultivate agricol, cu cereale îndeosebi, în zonele din 
proximitatea sitului, cu utilizare de îngrășăminte chimice și pesticide; 
activitățile agricole de acest tip sunt desfășurate în cea mai mare parte în 
exploatații agricole de mici dimensiuni. 
Degradare determinată de impact:  
- poluarea apei cu îngrășăminte, pesticide și suspensii prin scurgere de pe sol, 
cu accelerarea procesului de eutrofizare și bioacumulare la nivelul vegetației 
și animalelor. 
- incendierea miriștilor pentru eliberarea terenurilor de resturile recoltei 
anterioare, cu efecte directe asupra speciilor de păsări prin distrugerea 
cuiburilor acestora. 

 
Tabelul nr. 27 Presiunile B02.01 Replantarea pădurii / B02.02 Curățarea pădurii / B02.04 

Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare / B04 Folosirea biocidelor, hormonilor și 
chimicalelor - în pădure 
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Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune 

actuală 
B02.01 Replantarea pădurii 
B02.02 Curățarea pădurii 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 
B04 Folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor în pădure 

A.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar ce frecventează 
aceste zone 
Implică fondul forestier situat între acumulările permanente Brătești și 
Bunget II din interiorul sitului, apoi suprafața aflată în proximitatea sitului, 
pădurea Brăteasca, din vecinătatea acumulării permanente Ilfoveni, 
administrată de Ocolul Silvic Poiana Cerbului; 
Fondul forestier situat între acumulările Brătești și Bunget II nu are 
amenajament silvic. 
O suprafață de aproximativ 0,85 hectare din perimetrul sitului, în zona 
localității Udrești, este acoperită de o plantație forestieră, extinsă dincolo de 
limitele ariei protejate; suprafața totală a plantației este de aproximativ 14 
hectare.  
Degradare determinată de impact:  
- perturbarea speciilor de păsări de interes comunitar pe durata lucrărilor de 
exploatare și întreținere a fondurilor forestiere prin zgomot, deplasare cu 
autovehicule și transport de masă lemnoasă. 
- eliminarea arborilor în care se află cuiburile păsărilor. 
- procese de bioacumulare în componente ale lanțurilor trofice a substanțelor 
utilizate pentru combaterea dăunătorilor. 

 
Tabelul nr. 28 Presiunea C01.02 Puțuri de argilă - lut și chirpici 

Cod Parametru Descriere 

A.1 
Presiune 
actuală 

C01.02 Puțuri de argilă - lut și chirpici 

A.2 Detalii 

Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar ce cuibăresc în zona 
de mal. 
Dimensiuni extrem de reduse, fiind utilizate de către localnici pentru 
construcții și reparații de locuințe sau anexe ale acestora; se extrage nisip și 
argilă - lut galben. 
Degradare determinată de impact:  
- distrugerea solului și a vegetației, pe suprafețe reduse. 
- distrugerea cuiburilor păsărilor ce cuibăresc pe sol. 

 
Tabelul nr. 29 Presiunile D01.02 Drumuri, autostrăzi / D01.04 Căi ferate, căi ferate de mare 

viteză 
Cod Parametru Descriere 

A.1 
Presiune 
actuală 

D01.02 Drumuri, autostrăzi 
D01.04 Căi ferate, căi ferate de mare viteză 

A.2 Detalii 

Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar 
În perimetrul sitului se află drumul comunal DC 39, o secțiune de 
aproximativ 660 de metri, situată între acumulările Adunați și Brătești, iar 
în proximitate se află drumurile:  
- Drumul Național DN 71 
- Drumul Județean DJ 711B 
- Drumul Județean DJ 722 
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Cod Parametru Descriere 
- Drumul Județean DJ 721 
- Drumul Comunal DC 40 
- Drumul Comunal DC 50 
În vecinătatea sitului, în zona vestică, se află sectorul de cale ferată Nucet-
Târgoviște, cu o frecvență de 31 de trenuri pe zi care opresc în Gara Nucet, 
și 21 de trenuri pe zi care opresc în Gara Văcărești, conform 
www.mersultrenurilorcfr.ro. 
Traficului de călători i se adaugă și traficul de marfă. 
Degradare determinată de impact:  
- poluarea fonică permanentă pe arterele cu trafic ridicat cum este DN 71, 
periodică cu frecvență ridicată pe calea ferată și periodică cu frecvență 
redusă pe drumurile județene și comunale, determinată de trafic. 
- mortalitate a păsărilor la traversarea acestor infrastructuri de circulație. 
- poluare fonică generată de lucrările de întreținere. 

 
Tabelul nr. 30 Presiunea D02.01.01 Linii electrice și de telefon suspendate / D02.02 Conducte 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune 

actuală 
D02.01.01 Linii electrice și de telefon suspendate 
D02.02 Conducte 

A.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar expuse mortalității 
la contactul cu liniile electrice. 
Principalele linii de transport a energiei electrice aflate în proximitatea 
sitului se găsesc de-a lungul căii ferate și de-a lungul DN 71.  
În zona de nord a acumulării nepermanente Udrești, se suprapune cu limita 
sitului ROSPA0124, conducta subterană de transport gaze naturale Brătești 
- Răzvad, ce aparține Societății Naționale de Transport Gaze Naturale 
„Transgaz” S.A. Mediaș - Exploatare Teritorială București. 
Degradare determinată de impact:  
- mortalitate la contactul cu liniile electrice. 

 
Tabelul nr. 31 Presiunea D04.03 Rute de zbor 

Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune 

actuală 
D04.03 Rute de zbor 

A.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar care pot intra 
accidental în contact cu aparatele de zbor. 
În vecinătatea sitului ROSPA0124 se află un aerodrom de pe care pot 
decola aparate de zbor cu masa de maximum 5500 de kilograme. De pe 
acest aerodrom operează compania Aerogetic S.R.L., care furnizează 
servicii de fertilizare și combatere dăunători, fotografiere și filmare aeriană, 
zboruri de agrement și școală de pilotaj. 
Degradare determinată de impact:  
- mortalitate păsărilor la contactul cu aparatele de zbor. 

 
Tabelul nr. 32 Presiunea E01.01 Urbanizare continuă 

Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune 

actuală 
E01.01 Urbanizare continuă 

A.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar ce cuibăresc în 
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Cod Parametru Descriere 
zona de mal și habitatul acestora. 
Sunt afectate sectoare din sit aflate la contactul cu intravilanul satului 
Bungetu, pe malul drept al acumulărilor Bunget II și Brătești, cu 
intravilanul satului Ilfoveni, pe malul drept al acumulărilor Adunați și 
Ilfoveni. Presiunea se poate accentua prin construcția de locuințe sau case 
de vacanță de către rezidenți proveniți din București și Târgoviște. 
Degradare determinată de impact:  
- degradarea solului și a vegetației prin schimbarea modului de utilizare a 
terenurilor de la ecosistem natural la imobile de locuit și infrastructuri 
conexe - localnicii din imediata apropiere a malului acumulărilor 
permanante, în sectoarele neîndiguite, realizează ridicarea nivelului 
topografic prin depunerea de material, mai ales deșeuri. 
- poluarea solului și a apei prin depozitarea de deșeuri, precum și prin ape 
uzate menajere pentru locuințele lipsite de sistem de canalizare. 

 
Tabelul nr. 33 Presiunea E02.01 Fabrici 

Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune 

actuală 
E02.01 Fabrici 

A.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar 
Terenurile din vecinătatea sitului au devenit foarte atractive pentru 
investitori, ca urmare a construirii fabricii Arctic S.A. în zonă, precum și 
datorită proiectului de lărgire la 2 benzi pe sene a drumului national DN 71. 
O altă fabrică construită în vecinătatea sitului ROSPA0124 este Curent 
Metal S.R.L. 
Degradare determinată de impact:  
- distrugerea zonelor de hrănire pentru speciile de păsări, prin schimbarea 
modului de utilizare a terenurilor de la ecosistem natural la zone 
industriale. 
- poluare fonică determinată de activitățile de construcție și de funcționare. 

 
Tabelul nr. 34 Presiunea E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere  /deșeuri provenite din 

baze de agrement 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune 

actuală 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere / deseuri provenite din baze de 
agrement 

A.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar și habitatul 
acestora 
Zonele de mal/dig din situl ROSPA0124 și din imediata vecinătate a 
acestuia sunt utilizate ilegal pentru depozitarea de deșeuri. 
O sursă de deșeuri o reprezintă atât stâna din vecinătatea acumulării 
nepermanente Udrești, cât și pescarii care-și elimină/aruncă deșeurile 
rezultate din activitate de pescuit pe suprafa sitului ROSPA0124. 
Degradare determinată de impact: 
- distrugerea solului și a vegetației prin acoperire cu deșeuri. 
- mortalitatea păsărilor prin ingerarea de substanțe toxice sau imobilizarea 
în diverse deșeuri 

 
Tabelul nr. 35 Presiunea F01 Acvacultura de apă dulce 
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Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune 

actuală 
F01 Acvacultura de apă dulce 

A.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar și sursele de hrană 
ale acestora. 
Deranjarea speciilor de păsări prin diferite metode, pentru a nu afecta 
producția de pește. Modificări ale habitatelor prin amenajarea de facilități 
pe maluri pentru extragerea și pregătirea pentru transport și comercializare 
a peștelui, precum și pentru populare. 
Degradare determinată de impact:  
- modificări ale habitatelor prin amenajarea de facilități pe maluri pentru 
extragerea și pregătirea pentru transport și comercializare a peștelui. 
- afectarea sursei de hrană pentru speciile de păsări de interes comunitar. 
- introducerea de specii alogene de pește prin activități de repopulare. 
- deranjarea păsărilor.  

 
Tabelul nr. 36 Presiunea F02.03 Pescuit de agrement 

Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune 

actuală 
F02.03 Pescuit de agrement 
 

A.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar și habitatele 
acestora. 
Principalele facilități pentru pescuit, cu caracter permanent sau 
semipermanent, aparțin gestionarilor fondului piscicol, fiind localizate pe 
malul acumulărilor Brătești, Bunget II și Bunget I. Presiunea are relevanță 
extremă la nivelul acumulărilor, vizând modificări ale habitatelor prin 
amenajarea de facilități pentru pescuit pe maluri, precum și prin generarea 
de deșeuri. 
O altă presiune este reprezentată de circulația vehiculelor pe coronamentul 
digurilor și al barajelor.  
Degradare determinată de impact:  
- distrugerea solului și a vegetației. 
- tasarea solului. 
- acumularea de deșeuri. 
- deranjarea păsărilor. 

 
Tabelul nr. 37 Presiunile F03.01 Vânătoare / F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj / F05.05 

Vânătoare cu arma 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune 

actuală 
F03.01 Vânătoare 
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 
F05.05 Vânătoare cu arma 

A.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar și habitatele 
acestora. 
Având în vedere faptul că, fondul cinegetic 26 Nucet, gestionat de către  
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi - AJVPS 
Dâmbovița, se suprapune peste ROSPA0124, întreaga suprafață a sitului 
Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului este vizată de 
această presiune.  
Totodată, trebuie menționat că zona/zonele de liniște a faunei cinegetice nu 
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Cod Parametru Descriere 
se află pe teritoriul ariei protejate ROSPA0124, chiar dacă Legea vânătorii 
și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și 
completările ulterioare prevede ca acolo unde există arii naturale protejate 
sau coridoare ecologice de migrație ori habitate naturale de interes 
comunitar, zonele de liniște se constituie integral sau parțial, după caz, în 
suprafața acestora. 
De asemenea, o altă problemă o reprezintă lipsa unei metodologii în ceea 
ce privește stabilirea cotelor de vânat pentru speciile de păsări. 
În anul 2017, ASOCIAȚIA PENTRU MEDIU ȘI EDUCAȚIE, a sesizat 
instituțiile abilitate cu privire la braconarea unei lebede de vara - Cygnus 
olor. 
Degradare determinată de impact:  
- reducerea/diminuarea populațiilor speciilor de păsări de interes comunitar. 
- distrugerea habitatelor speciilor de păsări - prin călcarea și punerea la 
pământ a stufului. 
- zgomot - deranjarea păsărilor. 
- deșeuri din tuburile cartușelor/alicelor. 

 
Tabelul nr. 38 Presiunea H01.05 Poluare difuză a apelor de suprafață cauzată de activități 

agricole și forestiere 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune 

actuală 
H01.05 Poluare difuză a apelor de suprafață cauzată de activități 
agricole și forestiere 

A.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar și habitatele 
acestora 
Întreaga suprafață a sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe 
Valea Ilfovului este mărginită de suprafețe cultivate agricol sau utilizate 
ca pășune. Pe suprafețele cultivate se utilizează substanțe fertilizatoare și 
pesticide. În acumularea nepermanentă Udrești se desfășoară activități 
de pășunat, iar stâna situată în vecinătatea acumulării generează, de 
asemenea, astfel de efluenți. Profilul reliefului favorizează scurgerea 
efluenților în acumulările din situl ROSAPA0124. 
Degradare determinată de impact:  
- degradarea calității apei din acumulările incluse în sit. 

 
Tabelul nr. 39 Presiunea H01.07 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de 

platformele industriale abandonate 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune 

actuală 
H01.07 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de platformele 
industriale abandonate 

A.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar și sursele de 
hrană ale acestora.   
Zona fostei ferme de pe malul drept al acumulării Bunget I, aflată în 
imediata vecinătatea a sitului ROSPA0124, reprezintă o astfel de sursă 
de poluare.   
Degradare determinată de impact:  
- poluarea apei din acumulările aflate în sit. 
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Tabelul nr. 40 Presiunile H01.08 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de apa de 
canalizare menajeră și de ape uzate / H02.07 Poluarea difuză a apelor subterane cauzată de 

non-canalizare 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune 

actuală 
H01.08 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de apa de 
canalizare menajeră și de ape uzate 
H02.07 Poluarea difuză a apelor subterane cauzată de non-canalizare 

A.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar. 
Sunt afectate sectoare din sit aflate la contactul cu intravilanul satului 
Bungetu, pe malul drept al acumulărilor Bunget II și Brătești, cu 
intravilanul satului Ilfoveni, pe malul drept al acumulărilor Adunați și 
Ilfoveni 
Degradare determinată de impact:  
- poluarea apei din acumulările aflate în sit. 

 
Tabelul nr. 41 Presiunea I01 specii invazive non-native - alogene 

Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune 

actuală 
I01 specii invazive non-native - alogene 

A.2 Detalii Elemente expuse: habitatele speciilor de interes comunitar și sursele de 
hrană ale acestora. 
Cu prezență punctuală în interiorul sitului apar speciile de plante 
Xanthium italicum, Erigeron annuus, Elodea canadensis, Robinia 
pseudoacacia, Amorpha fruticosa, Ailanthus altissima.  
Cu extindere mare la nivelul acumulărilor au fost identificate specii ale 
genului Potamogeton, derminând eutrofizarea apelor, cu consecințe 
negative asupra calității apei și habitatelor. 
Degradare determinată de impact:  
- modificări în lanțurile trofice cu efecte asupra speciilor de păsări de 
interes comunitar. 
- eutrofizarea apelor. 

 
Tabelul nr. 41 Presiunea J01.01 Incendii 

Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune 

actuală 
J01.01 Incendii 

A.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar și habitatele 
acestora. 
Sunt expuse zone din interiorul și proximitatea acumulărilor Bunget I, 
Bunget II, Brătești, Adunați, Ilfoveni, prin extinderea incendiilor având 
ca sursă arderea miriștilor pentru eliberarea terenurilor de resturi după 
recoltare. 
De asemenea, eliminarea vegetației de pe digurile acumularilor se face 
cu ajutorul focului. 
Degradare determinată de impact:  
- distrugerea habitatelor de hrană, odihnă și a cuiburilor speciilor de 
păsări. 
- mortalitate a speciilor de păsări surprinse de incendii. 
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Tabelul nr. 42 Presiunile J02.06 Captarea apelor de suprafață / J02.06.04 Captări de apă de 
suprafață pentru producția de energie electrică 

Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune 

actuală 
J02.06 Captarea apelor de suprafață 
J02.06.04 Captări de apă de suprafață pentru producția de energie eletrică 

A.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar ce cuibăresc în 
zona de mal și habitatele acestora. 
Acumulările hidrotehnice au fost amenajate prin construirea de diguri și 
baraje, modificând caracteristicile naturale ale zonei, însă în prezent 
ecosistemul acestora este echilibrat. Lucrările de întreținere/repararea a 
acumulărilor pot perturba acest echilibru. Acumulările Udrești, Bunget I, 
Bunget II, Brătești, Adunați, Ilfoveni necesită lucrări de 
intervenție/reparare. Există un proiect al Administrației Bazinale de Apă 
Argeș - Vedea pentru punerea în siguranță a acumulărilor menționate, cu 
efecte considerabile în faza de implementare - golirea acumulărilor pentru 
realizarea lucrărilor este, de asemenea, o problemă importantă, putând 
afecta atât speciile de păsări de interes comunitar, cât și sursele lor de 
hrană. 
În situl ROSPA0124, se desfășoară activități de producere a energiei 
electrice prin microhidrocentralele Bunget I, Bunget II, Brătești, Adunați și 
Ilfoveni 
Degradare determinată de impact:  
- afectarea speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor prin 
lucrări de întreținere sau de construcție de elemente hidrotehnice.  

 
5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale 
protejate 

 
Tabelul nr. 43 Amenințările A06.01.02 Culturi anuale ne-intensive pentru producția de 
alimente / intensificarea culturilor anuale pentru producția de alimente / A07 Utilizarea 

produselor biocide, hormonilor și substanțelor chimice / A08 Fertilizarea - cu îngrășământ 
Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare 

viitoare 
A06.01.02 Culturi anuale ne-intensive pentru producția de alimente / 
intensificarea culturilor anuale pentru producția de alimente 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormonilor și substanțelor chimice 
A08 Fertilizarea - cu îngrășământ 

B.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar și habitatele 
acestora.  
Există suprafețe extinse care au fost abandonate, deși într-o perioadă 
anterioară se cultivau, cu cereale îndeosebi, în zonele din proximitatea 
sitului, cu utilizare de îngrășăminte chimice și pesticide. Activitățile 
agricole se desfășurau în sistem de exploatație mare și este foarte probabil 
ca unele din aceste terenuri să revină la utilizările agricole, dat fiind faptul 
că au potențial productiv mare și că există investitori în acest domeniu. 

 
Tabelul nr. 44 Amenințările B02.02 Curățarea pădurii / B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați 

sau în curs de uscare / B03 exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală 
Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare 

viitoare 
B02.01 Replantarea pădurii 
B02.02 Curățarea pădurii 

266 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

265 
   

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 
B03 exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală 

B.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar ce frecventează 
aceste zone 
Implică fondul forestier situat între acumulările permanente Brătești și 
Bunget II din interiorul sitului, apoi suprafața aflată în proximitatea sitului 
,Pădurea Brăteasca, din vecinătatea acumulării permanente Ilfoveni, partea 
stângă, administrată de Ocolul Silvic Poiana Cerbului; 

 
Tabelul nr. 45 Amenințările D01.02 Drumuri, autostrăzi / D01.04 Căi ferate, căi ferate de 

mare viteză 
Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare 

viitoare 
D01.02 Drumuri, autostrăzi 
D01.04 Căi ferate, căi ferate de mare viteză 

B.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar expuse mortalității 
la traversarea drumurilor și perturbate de traficul în desfășurare. 
Amenajarea drumului național DN 71 la două benzi pe sens - obiectivul A 
2.08 din Planul de Amenajare a Teritoriului Național, constituie o 
amenințare asupra speciilor de păsări. 

 
Tabelul nr. 46 Amenințarea E01.01 Urbanizare continuă 

Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare 

viitoare 
E01.01 Urbanizare continuă 

B.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar ce cuibăresc în 
zona de mal și habitatele acestora; habitatul de pădure din interiorul sitului 
și speciile asociate. 
Se poate manifesta pe sectoare din sit aflate la contactul cu intravilanul 
satului Bungetu, pe malul drept al acumulărilor Bunget II și Brătești, cu 
intravilanul satului Ilfoveni, pe malul drept al acumulărilor Adunați și 
Ilfoveni, de asemenea cu fondul forestier dintre acumulările Brătești și 
Bunget II. Amenințarea se poate accentua prin construirea de locuințe sau 
case de vacanță de către rezidenți proveniți din București și Târgoviște. 

 
Tabelul nr. 47 Amenințarea E02.01 

Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare 

viitoare 
E02.01 Fabrici 

B.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar 
Terenurile din vecinătatea sitului au devenit foarte atractive pentru 
investitori, ca urmare a construirii fabricii Arctic S.A. în zonă, precum și 
datorită proiectului de lărgire la 2 benzi pe sene a drumului national DN 71. 
O altă fabrică construită în vecinătatea sitului ROSPA0124 este Curent 
Metal S.R.L. 
Degradare determinată de impact:  
- distrugerea zonelor de hrănire pentru speciile de păsări, prin schimbarea 
modului de utilizare a terenurilor de la ecosistem natural la zone industriale. 
- poluare fonică determinată de activitățile de construcție și de funcționare. 
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Tabelul nr. 48 Amenințarea E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere / deșeuri provenite din 

baze de agrement 
Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare 

viitoare 
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere / deșeuri provenite din baze de 
agrement 

B.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar și habitatele 
acestora. 
Lipsa unor platforme pentru depozitarea deșeurilor din construcții, va 
conduce la eliminarea/depozitarea ilegală de deșeuri pe teritoriul sitului 
ROSPA0124. 
Lipsa unor zone/punct de depozitarea a deșeurilor rezultate din activitatea 
de pescuit va conduce la eliminarea/depozitarea ilegală a deșeurilor pe 
teritoriul sitului ROSPA0124. 

 
Tabelul nr. 49 Amenințarea F01 Acvacultura de apă dulce / F02.03 Pescuit de agrement 

Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare 

viitoare 
F01 Acvacultura de apă dulce 
F02.03 Pescuit de agrement 

B.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar și sursele de hrană 
ale acestora 
Lipsa contractelor de prestări servicii comune de gospodărire a apelor - 
pentru practicarea pisciculturii, între Administrația Bazinală de Apă Argeș - 
Vedea și diverse entități/societăți, va conduce, în continuare, la deranjarea 
speciilor de păsări prin diferite metode, pentru a nu fi afectată producția de 
pește. 
Dacă vor exista contracte în vigoare se pot obține compensații pentru 
pierderile de venit cauzate de păsări. 

 
Tabelul nr. 50 Amenințările J02.06 Captarea apelor de suprafață / J02.06.04 Captări de apă 

de suprafață pentru producția de energie eletrică 
Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare 

viitoare 
J02.06 Captarea apelor de suprafață 
J02.06.04 Captări de apă de suprafață pentru producția de energie eletrică 

B.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar și habitatele 
acestora. 
Nerespectarea anumitor reguli în ceea ce privește realizarea proiectului 
privind punerea în siguranță a acumulărilor Udrești, Bunget I, Bunget II, 
Brătești, Adunați și Ilfoveni, precum și în cee ace privește producerea 
energiei electrice în microhidrocentrale constituie o amenințare asupra 
speciilor de păsări din ROSPA0124. 

 
Tabelul nr. 51 Amenințările M01.01 Schimbarea temperaturii - creșterea temperaturii și a 

extremelor / M01.02 Secete și precipitații reduse / M01.03 Inundații și creșterea 
precipitațiilor / M02.02 Desincronizarea proceselor naturale 

Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare 

viitoare 
M01.01 Schimbarea temperaturii - creșterea temperaturii și a extremelor 
M01.02 Secetă și lipsa precipitațiilor 
M01.03 Inundații și precipitații ridicate 
M02.02 Desincronizarea proceselor naturale 
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Cod Parametru Descriere 
B.2 Detalii Elemente expuse: speciile de păsări de interes comunitar și habitatele 

acestora. 
Întreaga suprafață a sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe 
Valea Ilfovului este vulnerabilă la schimbările climatice și la fenomenele 
meteo extreme. Zonele umede sunt printre cele mai afectate de creșterea 
frecvenței și duratei perioadelor de secetă climatică, fenomen ce se 
manifestă și în spațiul analizat. Existența amenajărilor hidrotehnice 
constituie un factor de control al inundațiilor, dar caracteristicile reliefului 
favorizează inundația zonelor din exteriorul acumulărilor, la precipitații în 
cantități mari; un fenomen important îl reprezintă variațiile rapide de 
temperatură, înseosebi în anotimpul de primăvară. 

 
 5.2. Hărţile activităţilor cu potenţial impact 

 5.2.1. Harta presiunilor actuale şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale 

protejate  

Tabelul nr. 52 A04.01.01 Pășunatul intensiv al vacilor / A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 
Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală A04.01.01 Pășunatul intensiv al vacilor 

A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor   
C.1. Localizarea presiunii 

actuale [geometrie] 
Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

C.2. Localizarea presiunii 
actuale [descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform C.1. 

C.3. Intensitatea presiunii 
actuale 

Ridicată - R 

C.4 Detalii Suprafețe extinse din interiorul și proximitatea sitului sunt 
utilizate pentru pășunat, fie pe terenuri fost cultivate, acum 
abandonate, fie pe terenurile cultivate, după recoltare. În interiorul 
sitului, se pășunează pe malurile/digurile acumulărilor 
permanante. De asemenea, zona acumulării nepermanente Udrești 
este folosită intensiv pentru pășunat; în imediata vecinătate a 
acesteia, pe suprafața ROSPA0124, se află un spațiu de adăpostire 
cu caracter permanent destinat ovinelor. 

 
Tabelul nr. 53 A06.01.02 Culturi anuale ne-intensive pentru producția de alimente / A07 
Utilizarea produselor biocide, hormonilor și substanțelor chimice / A08 Fertilizarea - cu 

îngrășământ 
Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală A06.01.02 Culturi anuale ne-intensive pentru producția de 

alimente 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormonilor și substanțelor 
chimice 
A08 Fertilizarea - cu îngrășământ 

C.1. Localizarea presiunii 
actuale [geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

C.2. Localizarea presiunii 
actuale [descriere] 

Proximitatea sitului, conform C.1. 
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Cod Parametru Descriere 
C.3. Intensitatea presiunii 

actuale 
Medie - M 

C.4 Detalii Suprafețe extinse cultivate agricol, cu cereale îndeosebi, în zonele 
din proximitatea sitului, cu utilizare de îngrășăminte chimice și 
pesticide. Activitățile agricole de acest tip sunt desfășurate în cea 
mai mare parte în exploatații agricole de mici dimensiuni. 

 
Tabelul nr. 54 B02.01 Replantarea pădurii / B02.02 Curățarea pădurii / B02.04 Îndepărtarea 
arborilor uscați sau în curs de uscare / B04. Folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor - 

în pădure 
Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală B02.01 Replantarea pădurii 

B02.02 Curățarea pădurii 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 
B04 Folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor - în pădure 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform C.1. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie - M 

C.4 Detalii În interiorul sitului, fondul forestier situat între acumulările 
permanente Brătești și Bunget II, iar în afara sitului, în imediata 
proximitate a acumulării permanente Ilfoveni, partea stângă, pădurea 
Brăteasca. 

 
Tabelul nr. 55 C01.02 Puțuri de argilă - lut și chirpici 

Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală C01.02 Puțuri de argilă - lut și chirpici 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

Geometrie de tip punct spațializată atașată 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Interiorul sitului protejate, conform C.1. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută - S 

C.4 Detalii În interiorul sitului, în zonele cu structură litologică favorabilă; o astfel 
de zonă de extracție a argilei, de dimensiuni reduse, a fost identificată 
pe malul stâng al acumulării nepermanente Udrești. 

 
Tabelul nr. 56 D01.02 Drumuri, autostrăzi / D01.04 Căi ferate, căi ferate de mare viteză 

Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală D01.02 Drumuri, autostrăzi 

D01.04 Căi ferate, căi ferate de mare viteză 
C.1. Localizarea Geometrie de tip linie spațializată atașată 
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Cod Parametru Descriere 
presiunii actuale 
[geometrie] 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea ariei protejate, conform C.1. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie - M 

C.4 Detalii În interiorul sitului se află drumul comunal DC 39, o secțiune de 
aproximativ 660 de metri, situată între acumulările Adunați și Brătești, 
iar în proximitate DN 71, DJ 711B, DJ 722, DJ 721, DC 50, DC 40 și 
sectorul de calea ferată Nucet-Târgoviște. 

 
Tabelul nr. 57 D02.01.01 Linii electrice și de telefon suspendate / D02.02 Conducte 

Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală D02.01.01 Linii electrice și de telefon suspendate 

D02.02 Conducte 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

Geometrie de tip linie spațializată atașată 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea ariei protejate, conform C.1. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie - M 

C.4 Detalii În afara sitului numărul liniilor electrice este mare. 

 
Tabelul nr. 58 D04.03 Rute de zbor 

Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală D04.03 Rute de zbor 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea ariei protejate, conform C.1. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută - S 

C.4 Detalii În vecinătatea sitului ROSPA0124 se află un aerodrom de pe care pot 
decola aparate de zbor cu masa de maximum 5500 de kilograme. De 
pe acest aerodrom operează compania Aerogetic S.R.L., care 
furnizează servicii de fertilizare și combatere dăunători, fotografiere și 
filmare aeriană, zboruri de agrement și școală de pilotaj. 

 
Tabelul nr. 59 E01.01 Urbanizare continuă 

Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală E01.01 Urbanizare continuă 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
Geometrie de tip poligon spațializată atașată 
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Cod Parametru Descriere 
[geometrie] 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Proximitatea sitului, conform C.1. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie - M 

C.4 Detalii În afara sitului, la contact, sectoare din intravilanul satului Bungetu, pe 
malul drept al acumulărilor Bungetu II și Brătești și satului Ilfoveni, 
pe malul drept al acumulărilor Adunați și Ilfoveni, zona tangentă 
fondului forestier dintre acumulările Brătești și Bunget II și 
intravilanul localității Bungetu. 

 
Tabelul nr. 60 E02.01 Fabrici 

Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală E02.01 Fabrici 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Proximitatea sitului, conform C.1. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Ridicată - R 

C.4 Detalii Terenurile din vecinătatea sitului au devenit foarte atractive pentru 
investitori, ca urmare a construirii fabricii Arctic S.A. în zonă. 

 
Tabelul nr. 61 E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere / deșeuri provenite din baze de 

agrement 
Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere / deșeuri provenite din baze 

de agrement 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

Geometrie de tip linie poligon spațializată atașată 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform C.1. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Ridicată - R 

C.4 Detalii Zonele de mal/diguri din interiorul sitului și nu numai sunt utilizate 
illegal pentru depozitarea deșeurilor. 

 
Tabelul nr. 62 F01 Acvacultura de apă dulce 

Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală F01 Acvacultura de apă dulce 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
Geometrie de tip poligon spațializată atașată 
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[geometrie] 
C.2. Localizarea 

presiunii actuale 
[descriere] 

Interiorul sitului, conform C.1. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Ridicată - R 

C.4 Detalii Suprafață acvatică a sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe 
Valea Ilfovului, respectiv acumulările permanente Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget II și Bunget I. 

 
Tabelul nr. 63 F02.03 Pescuit de agrement 

Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală F02.03 Pescuit de agrement 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

Geometrie de tip linie poligon spațializată atașată 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Interiorul sitului, conform C.1. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Ridicată - R 

C.4 Detalii În interiorul sitului, pe malurile acumulărilor Brătești, Bunget II și 
Bunget I, unde se află amenajări de tipul cabanelor pentru pescuit, 
spații logistice și de parcare improvizate. 

 
Tabelul nr. 64 F03.01 Vânătoare / F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj / F05.05 Vânătoare 

cu arma 
Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală F03.01 Vânătoare 

F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 
F05.05 Vânătoare cu arma 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform C.1. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Ridicată - R  

C.4 Detalii Întreaga suprafață a sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe 
Valea Ilfovului este vizată de această presiune, deoarece situl se 
suprapune peste fondul cinegetic 26 Nucet, gestionat de AJVPS 
Dâmbovița. 

 
Tabelul nr. 65 H01.05 Poluare difuză a apelor de suprafață cauzată de activități agricole și 

forestiere 
Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală H01.05 Poluare difuză a apelor de suprafață cauzată de activități 

agricole și forestiere 
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Cod Parametru Descriere 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform C.1. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie - M  

C.4 Detalii Întreaga suprafață a sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe 
Valea Ilfovului este mărginită de suprafețe cultivate agricol sau 
utilizate ca pășune. Pe suprafețele cultivate se utilizează substanțe 
fertilizatoare și pesticide. În acumularea nepermanentă Udrești se 
desfășoară activități de pășunat, iar stâna situată în vecinătatea 
acumulării generează, de asemenea, astfel de efluenți. Profilul 
reliefului favorizează scurgerea efluenților în acumulările din situl 
ROSAPA0124 

 
Tabelul nr. 66 H01.07 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de platformele 

industriale abandonate 
Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală H01.07 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de platformele 

industriale abandonate 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

Geometrie de tip linie poligon atașată 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform C.1. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie - M 

C.4 Detalii Zona fostei ferme de pe malul drept al acumulării Bunget I, aflată în 
imediata vecinătatea a sitului ROSPA0124. 

 
Tabelul nr. 67 H01.08 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de apa de canalizare 

menajeră și de ape uzate / H02.07 Poluarea difuză a apelor subterane cauzată de non-
canalizare 

Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală H01.08 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de apa de 

canalizare menajeră și de ape uzate 
H02.07 Poluarea difuză a apelor subterane cauzată de non-canalizare 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

Geometrie de tip linie poligon atașată 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform C.1. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Scăzută - S 
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C.4 Detalii Sectoare din sit aflate la contactul cu intravilanul satului Bungetu, pe 
malul drept al acumulărilor Bunget II și Brătești, cu intravilanul 
satului Ilfoveni, pe malul drept al acumulărilor Adunați și Ilfoveni. 

 
Tabelul nr. 68 I01 specii invazive non-native - alogene 

Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală I01 specii invazive non-native - alogene 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

Geometrie de tip linie poligon spațializată atașată 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform C.1. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Medie - M  

C.4 Detalii Cu prezență punctuală în interiorul sitului apar speciile de plante  
Xanthium italicum, Erigeron annuus, Elodea canadensis, Robinia 
pseudacacia, Amorpha fruticose, Ailanthus altissima. 
Cu extindere mare la nivelul acumulărilor au fost identificate specii 
ale genului Potamogeton, derminând eutrofizarea apelor, cu 
consecințe negative asupra calității apei și habitatelor. 

 
Tabelul nr. 69 J01.01 Incendii 

Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală J01.01 Incendii 
C.1. Localizarea 

presiunii actuale 
[geometrie] 

Geometrie de tip linie poligon spațializată atașată 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform C.1. 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Ridicată - R 

C.4 Detalii Sunt expuse zone din interiorul și proximitatea acumulărilor Bunget 
I, Bunget II, Brătești, Adunați și Ilfoveni, prin extinderea incendiilor 
având ca sursă arderea miriștilor pentru eliberarea terenurilor de 
resturi după recoltare. 

 
Tabelul nr. 70 J02.06 Captarea apelor de suprafață / J02.06.04 Captări de apă de suprafață 

pentru producția de energie eletrică 
Cod Parametru Descriere 
A.1. Presiune actuală J02.06 Captarea apelor de suprafață 

J02.06.04 Captări de apă de suprafață pentru producția de energie 
eletrică 

C.1. Localizarea 
presiunii actuale 
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

C.2. Localizarea 
presiunii actuale 

Interiorul și proximitatea sitului, conform C.1. 
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Cod Parametru Descriere 
[descriere] 

C.3. Intensitatea 
presiunii actuale 

Ridicată - R  

C.4 Detalii Suprafețele acvatice din interiorul sitului, respectiv acumulările 
permanente Bunget I, Bunget II, Brătești, Adunați și Ilfoveni. 

 5.2.2. Harta ameninţărilor viitoare şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale 
protejate  

Tabelul nr. 71 A06.01.02 Culturi anuale ne-intensive pentru producția de alimente / A07 
Utilizarea produselor biocide, hormonilor și substanțelor chimice / A08 Fertilizarea - cu 

îngrășământ 
Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare viitoare A06.01.02 Culturi anuale ne-intensive pentru producția de 

alimente 
A07 Utilizarea produselor biocide, hormonilor și substanțelor 
chimice 
A08 Fertilizarea - cu îngrășământ 

D.1. Localizarea ameninţării 
viitoare  [geometrie] 

Geometrie de tip poligon atașată 

D.2. Localizarea ameninţării 
viitoare  [descriere] 

În afara sitului, conform D.1. 

D.3. Intensitatea ameninţării 
viitoare   

Medie - M 

D.4 Detalii Există suprafețe extinse care au fost abandonate, deși într-o 
perioadă anterioară se cultivau, cu cereale îndeosebi, în zonele 
din proximitatea sitului, cu utilizare de îngrășăminte chimice și 
pesticide. Activitățile agricole se desfășurau în sistem de 
exploatație mare și este foarte probabil ca unele din aceste 
terenuri să revină la utilizările agricole, dat fiind faptul că au 
potențial productiv mare și că există investitori în acest 
domeniu. 

 
Tabelul nr. 72 B02.02 Curățarea pădurii / B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs 

de uscare / B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală 
Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare viitoare B02.02 Curățarea pădurii  

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 
B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere 
naturală 

D.1. Localizarea ameninţării 
viitoare  [geometrie] 

Geometrie de tip poligon atașată 

D.2. Localizarea ameninţării 
viitoare  [descriere] 

În interiorul sitului, fondul forestier situat între acumulările 
permanente Brătești și Bunget II, iar în afara sitului, în 
imediata proximitate - Pădurea Brăteasca. 

D.3. Intensitatea ameninţării 
viitoare   

Medie - M 

D.4 Detalii Suprefețele forestiere pot fi afectate prin practici de 
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exploatare silvică nesustenabile. 
 

Tabelul nr. 73 D01.02 Drumuri, autostrăzi 
Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare viitoare D01.02 Drumuri, autostrăzi 

D01.04 Căi ferate, căi ferate de mare viteză 
D.1. Localizarea ameninţării 

viitoare  [geometrie] 
Geometrie de tip linie atașată 

D.2. Localizarea ameninţării 
viitoare  [descriere] 

În proximitatea sitului se află drumul național DN 71 

D.3. Intensitatea ameninţării 
viitoare   

Medie - M  

D.4 Detalii Amenajarea drumului național DN 71 la două benzi pe sens - 
obiectivul A 2.08 din Planul de Amenajare a Teritoriului 
Național. 

 
Tabelul nr. 74 E01.01 Urbanizare continuă 

Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare viitoare E01.01 Urbanizare continuă 
D.1. Localizarea ameninţării 

viitoare  [geometrie] 
Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

D.2. Localizarea ameninţării 
viitoare  [descriere] 

În afara sitului, la contactul cu aria protejată, suprafețe extinse 

D.3. Intensitatea ameninţării 
viitoare   

Medie - M 

D.4 Detalii În afara sitului, dar la contact, sectoare din intravilanul satului 
Bungetu, pe malul drept al acumulărilor Bungetu II și Brătești 
și satului Ilfoveni, pe malul drept al acumulărilor Adunați și 
Ilfoveni, zona tangentă a fondului forestier dintre acumulările 
Brătești și Bunget II și intravilanul localității Bungetu. 

 
Tabelul nr. 75 E02.01 Fabrici 

Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare viitoare E02.01 Fabrici 
D.1. Localizarea ameninţării 

viitoare  [geometrie] 
Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

D.2. Localizarea ameninţării 
viitoare  [descriere] 

Proximitatea sitului, conform C.1. 

D.3. Intensitatea ameninţării 
viitoare   

Ridicată - R 

D.4 Detalii Terenurile din vecinătatea sitului au devenit foarte atractive 
pentru investitori, ca urmare a construirii fabricii Arctic S.A. 
în zonă. 

 
Tabelul nr. 76 E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere / deșeuri provenite din baze de 

agrement 
Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare viitoare E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere / deșeuri provenite 

din baze de agrement 
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Cod Parametru Descriere 
D.1. Localizarea ameninţării 

viitoare  [geometrie] 
Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

D.2. Localizarea ameninţării 
viitoare  [descriere] 

Zonele de mal din imediata proximitate a sitului sunt utilizate 
pentru depozitarea de deșeuri menajere, în mod neorganizat și 
accidental (nu sunt rampe sau gropi de deșeuri permanente) 

D.3. Intensitatea ameninţării 
viitoare   

Ridicată - R 

D.4 Detalii Zonele predispuse la depozitarea ilegală de deșeuri sunt în 
vecinătatea acumulării nepermanentă Udrești, zonele de la 
contactul cu intravilanul satului Bungetu, pe malul drept al 
acumulărilor Bunget II și Brătești, cu intravilanul satului 
Ilfoveni, pe malul drept al acumulărilor Adunați și Ilfoveni, 
zonele utilizate pentru pescuit. 

 
Tabelul nr. 77 F01 Acvacultură de apă dulce / F02.03 Pescuit de agrement 

Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare viitoare F01 Acvacultură de apă dulce 

F02.03 Pescuit de agrement 
D.1. Localizarea ameninţării 

viitoare  [geometrie] 
Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

D.2. Localizarea ameninţării 
viitoare  [descriere] 

Toată suprafața sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de 
pe Valea Ilfovului, respectiv acumulările Ilfoveni, Adunați, 
Brătești, Bunget I, Bunget II și Brătești. 

D.3. Intensitatea ameninţării 
viitoare   

Ridicată - R 

D.4 Detalii Suprafață acvatică a sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile 
de pe Valea Ilfovului este utilizată în scop piscicol. 

 
Tabelul nr. 78 J02.06 Captarea apelor de suprafață / J02.06.04 Captări de apă de suprafață 

pentru producția de energie eletrică 
Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare viitoare J02.06 Captarea apelor de suprafață 

J02.06.04 Captări de apă de suprafață pentru producția de 
energie eletrică 

D.1. Localizarea ameninţării 
viitoare  [geometrie] 

Geometrie de tip linie poligon atașată 

D.2. Localizarea ameninţării 
viitoare  [descriere] 

Suprafețele acvatice din interiorul sitului, respectiv 
acumulările Bunget I, Bunget II, Brătești, Adunați și 
Ilfoveni.  

D.3. Intensitatea ameninţării 
viitoare   

Ridicată - R 

D.4 Detalii Suprafețele acvatice din interiorul sitului, respectiv 
acumulările Bunget I, Bunget II, Brătești, Adunați și 
Ilfoveni 

 
Tabelul nr. 79 M01.01 Schimbarea temperaturii - creșterea temperaturii și a extremelor / 
M01.02 Secetă și lipsa precipitațiilor / M01.03 Inundații și precipitații ridicate / M02.02 

Desincronizarea proceselor naturale 
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Cod Parametru Descriere 
B.1 Ameninţare viitoare M01.01 Schimbarea temperaturii - creșterea temperaturii și a 

extremelor 
M01.02 Secetă și lipsa precipitațiilor 
M01.03 Inundații și precipitații ridicate 
M02.02 Desincronizarea proceselor naturale 

D.1. Localizarea ameninţării 
viitoare  [geometrie] 

Geometrie de tip linie poligon atașată 

D.2. Localizarea ameninţării 
viitoare  [descriere] 

Toată suprafața sitului 

D.3. Intensitatea ameninţării 
viitoare   

Scăzută - S 

D.4 Detalii Întreaga suprafață a sitului Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului este vulnerabilă la schimbările 
climatice și la fenomenele meteo extreme. Zonele umede 
sunt printre cele mai afectate de creșterea frecvenței și 
duratei perioadelor de secetă climatică, fenomen ce se 
manifestă și în spațiul analizat. Existența amenajărilor 
hidrotehnice constituie un factor de control al inundațiilor, 
dar caracteristicile reliefului favorizează inundația zonelor 
din exteriorul acumulărilor, la precipitații în cantități mari; 
un fenomen important îl reprezintă variațiile rapide de 
temperatură, înseosebi în anotimpul de primăvară. 

 
5.3. Evaluarea impacturilor asupra speciilor 
5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor   

 
Tabelul nr. 80 A04.01.01 Pășunatul intensiv al vacilor / A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 

Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală A04.01.01 Pășunatul intensiv al vacilor  

A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 
E.1 Specia Actitis hypoleucos, Alauda arvensis, Anas querquedula, Anser 

albifrons, Aythya nyroca, Burhinus oedicnemus, Calidris alpina, 
Calidris ferruginea, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, 
Carduelis chloris,  Charadrius dubius, Chlidonias hybridus, 
Coccothraustes  coccothraustes, Columba palumbus, Coturnix 
coturnix, Crex crex, Cucculus canorus, Cygnus cygnus, Cygnus 
olor, Dendrocopos syriacus, Egretta alba, Egretta garzetta, 
Erithacus rubecula, Fulica atra, Galerida cristata, Haematopus 
ostralegus, Himantopus himantopus, Lanius collurio, Lanius 
excubitor, Larus cachinnans, Larus canus, Larus michahellis, Larus 
ridibundus, Luscinia megarhynchos, Motacilla alba, Motacilla 
citreola, Motacilla flava, Melanocorypha calandra, Miliaria 
calandra, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Parus caeruleus, 
Parus major, Parus palustris, Passser montanus, Philimachus 
pugnax, Phylloscopus collybita, Plegadis falcinellus, Pluvialis 
squatarola, Saxicola rubetra, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, 
Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia communis, Syvia 
curruca, Sylvia nisoria, Tadorna tadorna, Tringa glareola, Tringa 
ochropus, Tringa stagnatilis, Turdus merula, Turdus philomelos, 
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Cod Parametru Descriere 
Turdus pilaris, Upupa epops, Vanellus vanellus. 

E.2 Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Geometrie de tip linie poligon spațializată atașată 

E.3 Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform E.2. 

E.4 Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

Ridicată - R 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii Pășunatul degradează zonele de hrănire ale păsărilor, împiedică 

totodată construirea sau distruge cuiburile păsărilor ce cuibăresc la 
nivelul solului. 

 
Tabelul nr. 81 A06.01.02 Culturi anuale ne-intensive pentru producția de alimente / A07 
Utilizarea produselor biocide, hormonilor și substanțelor chimice / A08 Fertilizarea - cu 

îngrășământ 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală A06.01.02 Culturi anuale ne-intensive pentru producția de alimente 

A07 Utilizarea produselor biocide, hormonilor și substanțelor 
chimice 
A08 Fertilizarea - cu îngrășământ 

E.1 Specia Anser albifrons, Alauda arvensis, Apus apus, Apus melba, Ardea 
cinerea, Asio otus, Burhinus oedicnemus, Calidris alpine, Calidris 
ferruginea, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis 
chloris, Cecropis daurica, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, 
Coccothraustes  coccothraustes, Columba palumbus, Corvus corax, 
Corvus corone cornix, Corvus frugilegus, Corvus monedula, 
Coturnix coturnix, Cucculus canorus, Crex crex, Cygnus cygnus, 
Cygnus olor, Delichon urbica, Dendrocopos syriacus, Egretta alba, 
Egretta garzetta, Emberiza citrinella, Erithacus rubecula, Falco 
subbuteo, Falco tinnunculus, Galerida cristata, Haematopus 
ostralegus, Himantopus himantopus, Hirundo rustica, Lanius 
collurio, Lanius excubitor, Larus cachinnans, Larus canus, Larus 
fuscus, Larus michahellis, Larus ridibundus, Luscinia 
megarhynchos, Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Miliaria 
calandra, Motacilla alba, Motacilla citreola, Motacilla flava, 
Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Otus scops, Parus caeruleus, 
Parus major, Parus palustris, Passser montanus, Philimachus 
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Cod Parametru Descriere 
pugnax, Pica pica, Phylloscopus collybita, Plegadis falcinellus 
,Pluvialis squatarola, Riparia riparia, Saxicola rubetra, Saxicola 
torquata, Streptopelia turtur, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, 
Sylvia communis, Syvia curruca, Sylvia nisoria, Tadorna tadorna, 
Tringa glareola, Tringa ochropus, Tringa stagnatilis, Turdus merula, 
Turdus philomelos, Turdus pilaris, Upupa epops, Vanellus vanellus. 

E.2 Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Geometrie de tip linie poligon spațializată atașată 

E.3 Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform E.2. 

E.4 Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

Medie - M 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii Există suprafețe extinse cultivate agricol, cu cereale îndeosebi, în 

zonele din proximitatea sitului, cu utilizare de îngrășăminte chimice 
și pesticide. Activitățile agricole de acest tip sunt desfășurate în cea 
mai mare parte în exploatații agricole de mici dimensiuni. Sunt 
eliminate habitatele naturale și înocuite cu monoculturi, ce nu 
asigură hrana speciilor de interes comunitar. Utilizarea pesticidelor 
și a fertilizanților determină degradarea surselor de hrană și 
mortalitate. 

 
Tabelul nr. 82 B02.01 Replantarea pădurii / B02.02 Curățarea pădurii / B02.04 Îndepărtarea 
arborilor uscați sau în curs de uscare / B04 Folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor - 

în pădure 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală B02.01 Replantarea pădurii 

B02.02 Curățarea pădurii 
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 
B04 Folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor - în pădure 

E.1 Specia Accipiter gentilis, Anas platyrhynchos, Ardea cinerea, Ardeola 
ralloides, Asio otus, Buteo buteo, Carduelis carduelis, Carduelis 
chloris, Certhia familiaris, Ciconia nigra, Coccothraustes  
coccothraustes, Columba palumbus, Corvus corax, Cucculus 
canorus, Dendrocopos major, Dendrocopos medius, Dendrocopos 
syriacus, Erithacus rubecula, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, 
Falco vespertinus, Fringilla coelebs, Garrulus glandarius, 
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Cod Parametru Descriere 
Haliaeetus albicilla, Muscicapa striata, Nycticorax nycticorax, 
Oriolus oriolus, Otus scops, Pandion haliaetus, Parus caeruleus, 
Parus major, Parus palustris Pandion haliaetus, Phalacrocorax 
carbo sinensis, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, 
Sitta europaea, Streptopelia turtur, Sturnus vulgaris, Sylvia 
atricapilla, Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Turdus 
philomelos, Turdus pilaris. 

E.2 Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Geometrie de tip linie poligon spațializată atașată 

E.3 Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform E.2. 

E.4 Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

Medie - M  

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii Fondul forestier din situl ROSPA0124, situat între acumulările 

permanente Brătești și Bunget II, iar în afara sitului, în imediata 
proximitate, partea stângă a acumulării permanente Ilfoveni - 
Pădurea Brăteasca. 
Sunt necesare măsuri specifice de protejare a speciilor de păsări 
interes comunitar, dintre care amintim: 
- Realizarea amenajamentului/amenajamentelor silvic/silvice, 
pentru fondul forestier situat între acumularea Brătești și Bunget 
II, astfel încât să se asigure eligibilitatea proprietarilor pentru 
compensații legale. 
- Tăierea cu precădere a carpenului și promovarea extinderii 
stejarului, în scopul păstrării caracteristicilor biogeografice 
specifice. 
- Stabilirea și menținerea unui număr de exemplare de arbori care 
să asigure lemnul mort. 
- Montarea de cuiburi artificiale pentru păsări, cu efecte favorabile 
de combatere a dăunătorilor. 

 
Tabelul nr. 83 C01.02 Puțuri de argilă - lut si chirpici 

Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală C01.02 Puțuri de argilă - lut si chirpici 
E.1 Specia Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus 

schoenobaenus, Alauda arvensis, Burhinus oedicnemus, Calidris 
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Cod Parametru Descriere 
alpine, Calidris ferruginea, Carduelis cannabina, Coturnix 
coturnix, Crex crex, Egretta garzetta, Emberiza schoeniclus, 
Galerida cristata, Gallinula chloropus, Haematopus ostralegus, 
Himantopus himantopus, Lanius collurio, Lanius excubitor, 
Locustella lusciniudes, Luscinia megarhynchos, Melanocorypha 
calandra, Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla citreola, 
Motacilla flava, Oenanthe oenanthe, Phoenicurus ochruros, 
Pluvialis squatarola, Rallus aquaticus, Saxicola rubetra, Saxicola 
torquata, Sylvia communis, Syvia curruca, Sylvia nisoria, Tringa 
glareola, Tringa ochropus, Tringa stagnatilis, Upupa epops, 
Vanellus vanellus. 

E.2 Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Geometrie de tip linie poligon spațializată atașată 

E.3 Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

Interiorul sitului, conform E.2. 

E.4 Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

Scazută - S 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii Conduce la distrugerea cuiburilor existente pe sol și împiedică 

construirea de cuiburi pentru păsările ce cuibăresc la nivelul 
solului. 

 
Tabelul nr. 84 D01.02 Drumuri, autostrăzi / D01.04 Căi ferate, căi ferate de mare viteză 

Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală D01.02 Drumuri, autostrăzi 

D01.04 Căi ferate, căi ferate de mare viteză 
E.1 Specia Accipiter gentilis, Athene noctua, Asio flammeus, Asio otus, 

Buteo buteo, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus 
pygargus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus,  Falco vespertinus, 
Otus scops. 

E.2 Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Geometrie de tip linie spațializată atașată 

E.3 Localizarea Interiorul și proximitatea sitului, conform E.2. 
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Cod Parametru Descriere 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

E.4 Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

Medie - M 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii În perimetrul sitului se află drumul comunal DC 39, o secțiune de 

aproximativ 660 de metri, situată între acumulările Adunați și 
Brătești, iar în proximitate se află drumurile:  
- Drumul Național DN 71 
- Drumul Județean DJ 711B 
- Drumul Județean DJ 722 
- Drumul Județean DJ 721 
- Drumul Comunal DC 40 
- Drumul Comunal DC 50 
În vecinătatea sitului, în zona vestică, se află sectorul de cale 
ferată Nucet-Târgoviște. 
Degradare determinată de impact:  
- poluarea fonică permanentă pe arterele cu trafic ridicat cum este 
DN 71, periodică cu frecvență ridicată pe calea ferată și periodică 
cu frecvență redusă pe drumurile județene și comunale, 
determinată de trafic. 
- mortalitate a păsărilor la traversarea acestor infrastructuri de 
circulație. 
- poluare fonică generată de lucrările de întreținere. 

 
Tabelul nr. 85 D02.01.01 Linii electrice și de telefon suspendate / D02.02 Conducte  

Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală D02.01.01 Linii electrice și de telefon suspendate 

D02.02 Conducte 
E.1 Specia Accipiter gentilis, Anser albifrons, Ardea cinerea, Asio flammeus, 

Asio otus, Athene noctua, Buteo buteo, Ciconia ciconia, Ciconia 
nigra, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, 
Corvus corax, Cucculus canorus, Cygnus cygnus, Cygnus olor, 
Egretta alba, Egretta garzetta, Falco vespertinus, Falco subbuteo, 
Falco tinnunculus, Haliaeetus albicilla, Himantopus himantopus, 
Lanius excubitor, Otus scops, Pandion haliaetus, Pelecanus 
crispus, Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax carbo, 
Phalacrocorax pygmeus, Plegadis falcinellus, Tadorna tadorna.  

E.2 Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 

Geometrie de tip linie spațializată atașată 
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Cod Parametru Descriere 
asupra speciei 
[geometrie] 

E.3 Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

În proximitatea sitului, conform E.2. 

E.4 Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

Medie - M 

 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii Contactul cu liniile electrice poate provoca moartea speciile de 

păsări. 
 

Tabelul nr. 86 D04.03 Rute de zbor 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală D04.03 Rute de zbor 
E.1 Specia Accipiter gentilis, Ardea cinerea, Athene noctua, Asio flammeus, 

Asio otus, Buteo buteo, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus 
aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Cygnus cygnus, 
Cygnus olor, Egretta alba, Egretta garzetta, Falco subbuteo, Falco 
tinnunculus,  Falco vespertinus, Otus scops Pelecanus crispus, 
Pelecanus onocrotalus. 

E.2 Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

E.3 Localizarea 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform E.2. 

E.4 Intensitatea 
localizată a 
impacturilor 
cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

Scazută - S 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii Contactul cu aparatele de zbor poate provoca moartea speciile de 

păsări. 
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Tabelul nr. 87 E01.01 Urbanizare continuă 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală E01.01 Urbanizare continuă 
E.1 Specia Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus 

schoenobaenus, Alcedo atthis, Anser albifrons, Asio flammeus, 
Athene noctua, Burhinus oedicnemus, Calidris alpine, Calidris 
ferruginea, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis 
chloris, Certhia familiaris, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, 
Circus cyaneus, Circus pygargus, Coccothraustes  coccothraustes, 
Coturnix coturnix, Crex crex, Cucculus canorus, Cygnus Cygnus, 
Cygnus olor, Dendrocopos major, Dendrocopos medius, 
Dendrocopos syriacus, Egretta alba, Egretta garzetta, Erithacus 
rubecula, Emberiza schoeniclus, Fringilla coelebs, Gallinula 
chloropus, Garrulus glandarius, Haematopus ostralegus, 
Himantopus himantopus, Lanius collurio, Lanius excubitor, 
Locustella lusciniudes, Luscinia megarhynchos, Miliaria calandra, 
Motacilla alba, Motacilla citreola, Motacilla flava, Muscicapa 
striata, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Parus caeruleus, Parus 
major, Parus palustris, Passser montanus, Phylloscopus collybita, 
Philimachus pugnax, Phoenicurus ochruros, Phylloscopus 
sibilatrix, Plegadis falcinellus, Pluvialis squatarola, Rallus 
aquaticus, Saxicola rubetra, Saxicola torquata, Sitta europaea, 
Sylvia atricapilla, Sylvia communis, Syvia curruca, Sylvia nisoria, 
Tadorna tadorna, Tringa glareola, Tringa ochropus, Tringa 
stagnatilis, Troglodytes troglodytes,Turdus pilaris, Upupa 
epops,Vanellus vanellus. 

E.2 Localizarea 
impacturilor cauzate 
de presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

E.3 Localizarea 
impacturilor cauzate 
de presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

Proximitatea sitului, conform E.2. 

E.4 Intensitatea 
localizată a 
impacturilor cauzate 
de presiunile actuale 
asupra speciei 

Medie - M 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii Sunt afectate speciile de păsări de interes comunitar ce cuibăresc 

în zona de mal și habitatele acestora. 
 

Tabelul nr. 88 E02.01 Fabrici 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală E02.01 Fabrici 
E.1 Specia Anser albifrons, Asio flammeus, Athene noctua, Burhinus 

oedicnemus, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Carduelis 
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Cod Parametru Descriere 
carduelis, Carduelis chloris, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, 
Circus cyaneus, Circus pygargus, Coccothraustes  coccothraustes, 
Columba palumbus, Coturnix coturnix, Crex crex, Cucculus 
canorus, Cygnus cygnus, Cygnus olor, Dendrocopos syriacus, 
Egretta alba, Egretta garzetta, Erithacus rubecula, Haematopus 
ostralegus, Himantopus himantopus, Larus cachinnans, Larus 
canus, Larus fuscus, Larus michahellis, Larus ridibundus, Oriolus 
oriolus, Parus caeruleus, Parus major, Parus palustris, Philimachus 
pugnax, Phylloscopus collybita, Plegadis falcinellus, Pluvialis 
squatarola, Streptopelia turtur, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, 
Tadorna tadorna, Tringa glareola, Tringa ochropus, Tringa 
stagnatilis, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, 
Vanellus vanellus. 

E.2 Localizarea 
impacturilor cauzate 
de presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Geometrie de tip linie poligon atașată 

E.3 Localizarea 
impacturilor cauzate 
de presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

Proximitatea sitului, conform E.2. 

E.4 Intensitatea localizată 
a impacturilor cauzate 
de presiunile actuale 
asupra speciei 

Ridicată - R 
 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii Terenurile din vecinătatea sitului au devenit foarte attractive 

pentru investitori, ca urmare a construirii fabricii ARCTIC S.A. în 
zonă. 
Prin schimbarea categoriei de folosință a terenurilor se reduc 
zonele de hrănire pentru speciile de păsări. 

 
Tabelul nr. 89 E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere / deșeuri provenite din baze de 

agrement 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere / deșeuri provenite din 

baze de agrement 
E.1 Specia Toate speciile de păsări din formularul standard Natura 2000 cât și 

cele nou identificate. 
E.2 Localizarea 

impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

E.3 Localizarea 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 

Interiorul și proximitatea sitului, conform E.2. 
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Cod Parametru Descriere 
asupra speciei 
[descriere] 

E.4 Intensitatea localizată a 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

Ridicată - R 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii Zonele de mal/dig din situl ROSPA0124 și din imediata vecinătate 

a acestuia sunt utilizate ilegal pentru depozitarea de deșeuri. 
Astfel, sunt distruse zonele de obținere a hranei și cele de cuibărit. 
De asemeena, crește mortalitatea păsărilor prin ingerarea de 
substanțe toxice sau imobilizarea în diverse materiale. 

 
Tabelul nr. 90 F01 Acvacultura de apă dulce 

Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală F01 Acvacultura de apă dulce 
E.1 Specia Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus 

schoenobaenus, Actitis hypoleucos, Alcedo atthis, Anas acuta, 
Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas platyrhynchos, 
Anas querquedula, Anas strepera, Anser albifrons, Ardea cinerea, 
Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya ferina, Aythya fuligula, 
Aythya nyroca, Bucephala clangula, Calidris alpina, Calidris 
ferruginea, Charadrius dubius, Chlidonias hybridus, Chlidonias 
leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia nigra, Cygnus cygnus, 
Cygnus olor, Egretta alba, Egretta garzetta, Emberiza schoeniclus, 
Fulica atra, Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, Haematopus 
ostralegus, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Larus 
cachinnans, Larus canus, Larus fuscus, Larus michahellis, Larus 
ridibundus, Limosa limosa, Locustella lusciniudes, Mergus 
albellus, Nycticorax nycticorax, Pelecanus crispus, Pelecanus 
onocrotalus, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus, 
Philimachus pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, 
Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, 
Podiceps nigricollis, Rallus aquaticus, Recurvirostra avosetta, 
Sterna hirundo, Tachybaptus rufficolis, Tadorna tadorna, Tringa 
glareola, Tringa ochropus, Tringa nebularia, Tringa stagnatilis, 
Vanellus vanellus. 

E.2 Localizarea impacturilor 
cauzate de presiunile 
actuale asupra speciei 
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

E.3 Localizarea impacturilor 
cauzate de presiunile 
actuale asupra speciei 
[descriere] 

Interiorul sitului, conform E.2. 

E.4 Intensitatea localizată a 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale asupra 
speciei 

Ridicată - R 
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Cod Parametru Descriere 
E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii Deranjarea speciilor de păsări prin diferite metode, pentru a nu 

afecta producția de pește.  
 

Tabelul nr. 91 F02.03 Pescuit de agrement 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală F02.03 Pescuit de agrement 
E.1 Specia Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus 

schoenobaenus, Actitis hypoleucos, Alcedo atthis, Anas acuta, 
Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas platyrhynchos, 
Anas querquedula, Anas strepera, Anser albifrons, Ardea cinerea, 
Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya ferina, Aythya fuligula, 
Aythya nyroca, Bucephala clangula, Calidris alpina, Calidris 
ferruginea, Charadrius dubius, Chlidonias hybridus, Chlidonias 
leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia nigra, Cygnus cygnus, 
Cygnus olor, Egretta alba, Egretta garzetta, Emberiza schoeniclus, 
Fulica atra, Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, Haematopus 
ostralegus, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Larus 
cachinnans, Larus canus, Larus fuscus, Larus michahellis, Larus 
ridibundus, Limosa limosa, Locustella lusciniudes, Mergus 
albellus, Nycticorax nycticorax, Pelecanus crispus, Pelecanus 
onocrotalus, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus, 
Philimachus pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, 
Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, 
Podiceps nigricollis, Rallus aquaticus, Recurvirostra avosetta, 
Sterna hirundo, Tachybaptus rufficolis, Tadorna tadorna, Tringa 
glareola, Tringa ochropus, Tringa nebularia, Tringa stagnatilis, 
Vanellus vanellus. 

E.2 Localizarea impacturilor 
cauzate de presiunile 
actuale asupra speciei 
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

E.3 Localizarea impacturilor 
cauzate de presiunile 
actuale asupra speciei 
[descriere] 

Interiorul sitului, conform E.2. 

E.4 Intensitatea localizată a 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale asupra 
speciei 

Ridicată - R 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii Presiunea are relevanță extremă la nivelul acumulărilor, vizând 

modificări ale habitatelor prin amenajarea de facilități pentru 
pescuit pe maluri, precum și prin generarea de deșeuri. 
O altă presiune este reprezentată de circulația vehiculelor pe 
coronamentul digurilor și al barajelor.  
Degradare determinată de impact: 
- distrugerea solului și a vegetației. 
- tasarea solului. 
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Cod Parametru Descriere 
- acumularea de deșeuri. 
- deranjarea păsărilor. 

 
Tabelul nr. 92 F03.01 Vânătoare / F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj / F05.05 Vânătoare 

cu arma 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală F03.01 Vânătoare 

F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj 
F05.05 Vânătoare cu arma 

E.1 Specia Alauda arvensis, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas 
penelope, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas strepera, 
Anser albifrons, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Aythya ferina, 
Aythya fuligula, Aythya nyroca, Bucephala clangula, Columba 
palumbus, Coturnix coturnix, Cygnus cygnus, Cygnus olor, 
Egretta alba, Egretta garzetta, Fulica atra, Gallinula chloropus, 
Mergus albellus, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus, 
Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Podiceps cristatus, 
Podiceps grisegena, Podiceps nigricollis, Streptopelia decaocto, 
Streptopelia turtur, Tachybaptus rufficolis, Tadorna tadorna, 
Turdus pilaris, Turdus philomelos. 

E.2 Localizarea 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon atașată 

E.3 Localizarea 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform E.2. 

E.4 Intensitatea localizată a 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

Ridicată - R 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii Zona/zonele de liniște a faunei cinegetice nu se află pe teritoriul 

ariei protejate ROSPA0124, chiar dacă Legea vânătorii și a 
protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și 
completările ulterioare prevede ca acolo unde există arii naturale 
protejate sau coridoare ecologice de migrație ori habitate naturale 
de interes comunitar, zonele de liniște se constituie integral sau 
parțial, după caz, în suprafața acestora. 
De asemenea, o altă problemă o reprezintă atât lipsa unei 
metodologii în ceea ce privește stabilirea cotelor de vânat pentru 
speciile de păsări, cât și braconajul. 
Degradare determinată de impact:  
- reducerea/diminuarea populațiilor speciilor de păsări de interes 
comunitar. 
- distrugerea habitatelor speciilor de păsări - prin călcarea și 
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Cod Parametru Descriere 
punerea la pământ a stufului. 
- zgomot - deranjarea păsărilor. 
- deșeuri din tuburile cartușelor/alicelor. 

 
Tabelul nr. 93 H01.05 Poluare difuză a apelor de suprafață cauzată de activități agricole și 

forestiere 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală H01.05 Poluare difuză a apelor de suprafață cauzată de activități 

agricole și forestiere 
E.1 Specia Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus 

schoenobaenus, Actitis hypoleucos, Alcedo atthis, Anas acuta, 
Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas platyrhynchos, 
Anas querquedula, Anas strepera, Anser albifrons, Ardea cinerea, 
Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya ferina, Aythya fuligula, 
Aythya nyroca, Bucephala clangula, Calidris alpina, Calidris 
ferruginea, Charadrius dubius, Chlidonias hybridus, Chlidonias 
leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, 
Cygnus cygnus, Cygnus olor, Egretta alba, Egretta garzetta, 
Emberiza schoeniclus, Fulica atra, Gallinula chloropus, Gallinago 
gallinago, Haematopus ostralegus,  Haliaeetus albicilla, 
Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Larus cachinnans, 
Larus canus, Larus fuscus, Larus michahellis, Larus ridibundus, 
Locustella lusciniudes, Limosa limosa, Mergus albellus, 
Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Pelecanus crispus, 
Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax 
pygmeus, Philimachus pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis 
falcinellus, Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps 
grisegena, Podiceps nigricollis, Rallus aquaticus, Recurvirostra 
avosetta, Sterna hirundo, Tachybaptus rufficolis, Tadorna tadorna, 
Tringa glareola, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa 
stagnatilis, Vanellus vanellus. 

E.2 Localizarea 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Geometrie de tip linie poligon spațializată atașată 

E.3 Localizarea 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform E.2. 

E.4 Intensitatea localizată a 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

Medie - M 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii Întreaga suprafață a sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de 

pe Valea Ilfovului este mărginită de suprafețe cultivate agricol sau 
utilizate ca pășune. Pe suprafețele cultivate se utilizează substanțe 
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Cod Parametru Descriere 
fertilizatoare și pesticide. Profilul reliefului favorizează scurgerea 
efluenților în acumulările din situl ROSAPA0124. 
Degradare determinată de impact:  
- degradarea calității apei din acumulările incluse în sit. 
- distrugerea zonelor de hrănire pentru speciile de păsări. 

 
Tabelul nr. 94 H01.07 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de platformele 

industriale abandonate 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală H01.07 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de 

platformele industriale abandonate 
E.1 Specia Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus 

schoenobaenus, Actitis hypoleucos, Alcedo atthis, Anas acuta, 
Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas platyrhynchos, 
Anas querquedula, Anas strepera, Anser albifrons, Ardea cinerea, 
Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya ferina, Aythya fuligula, 
Aythya nyroca, Bucephala clangula, Calidris alpina, Calidris 
ferruginea, Charadrius dubius, Chlidonias hybridus, Chlidonias 
leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, 
Cygnus cygnus, Cygnus olor, Egretta alba, Egretta garzetta, 
Emberiza schoeniclus, Fulica atra, Gallinula chloropus, Gallinago 
gallinago, Haematopus ostralegus,  Haliaeetus albicilla, 
Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Larus cachinnans, 
Larus canus, Larus fuscus, Larus michahellis, Larus ridibundus, 
Locustella lusciniudes, Limosa limosa, Mergus albellus, 
Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Pelecanus crispus, 
Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax 
pygmeus, Philimachus pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis 
falcinellus, Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps 
grisegena, Podiceps nigricollis, Rallus aquaticus, Recurvirostra 
avosetta, Sterna hirundo, Tachybaptus rufficolis, Tadorna tadorna, 
Tringa glareola, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa 
stagnatilis, Vanellus vanellus. 

E.2 Localizarea 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

E.3 Localizarea 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform E.2. 

E.4 Intensitatea localizată a 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

Medie - M 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii Zona fostei ferme de pe malul drept al acumulării Bunget I, aflată 
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Cod Parametru Descriere 
în imediata vecinătatea a sitului ROSPA0124, reprezintă o sursă 
de poluare. 
Implică intoxicarea și mortalitatea speciilor de păsări. 

 
Tabelul nr. 95 H01.08 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de apa de canalizare 

menajeră și de ape uzate / H02.07 Poluarea difuză a apelor subterane cauzată de non-
canalizare 

Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală H01.08 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de apa de 

canalizare menajeră și de ape uzate 
H02.07 Poluarea difuză a apelor subterane cauzată de non-
canalizare 

E.1 Specia Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus 
schoenobaenus, Actitis hypoleucos, Alcedo atthis, Anas acuta, 
Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas platyrhynchos, 
Anas querquedula, Anas strepera, Anser albifrons, Ardea cinerea, 
Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya ferina, Aythya fuligula, 
Aythya nyroca, Bucephala clangula, Calidris alpina, Calidris 
ferruginea, Charadrius dubius, Chlidonias hybridus, Chlidonias 
leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, 
Cygnus cygnus, Cygnus olor, Egretta alba, Egretta garzetta, 
Emberiza schoeniclus, Fulica atra, Gallinula chloropus, Gallinago 
gallinago, Haematopus ostralegus,  Haliaeetus albicilla, 
Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Larus cachinnans, 
Larus canus, Larus fuscus, Larus michahellis, Larus ridibundus, 
Locustella lusciniudes, Limosa limosa, Mergus albellus, 
Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Pelecanus crispus, 
Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax 
pygmeus, Philimachus pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis 
falcinellus, Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps 
grisegena, Podiceps nigricollis, Rallus aquaticus, Recurvirostra 
avosetta, Sterna hirundo, Tachybaptus rufficolis, Tadorna tadorna, 
Tringa glareola, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa 
stagnatilis, Vanellus vanellus. 

E.2 Localizarea 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

E.3 Localizarea 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform E.2. 

E.4 Intensitatea localizată a 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

Scăzută - S 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
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Cod Parametru Descriere 
E.6 Detalii Sunt afectate sectoare din sit aflate la contactul cu intravilanul 

satului Bungetu, pe malul drept al acumulărilor Bunget II și 
Brătești, cu intravilanul satului Ilfoveni, pe malul drept al 
acumulărilor Adunați și Ilfoveni 
Au de suferit speciile de păsări de interes comunitar, habitatele 
acestora, precum și sursele de hrană. 

 
Tabelul nr. 96 I01 Specii invazive non-native - alogene 

Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală I01 specii invazive non-native - alogene 
E.1 Specia Toate speciile de păsări din formularul standard Natura 2000 cât și 

cele nou identificate. 
E.2 Localizarea 

impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

E.3 Localizarea 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform E.2. 

E.4 Intensitatea localizată a 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

Medie - M 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii Speciile invazive pot produce modificări în lanțurile trofice cu 

efecte negative și asupra speciilor de păsări de interes comunitar. 
 

Tabelul nr. 97 J01.01 Incendii 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală J01.01 Incendii 
E.1 Specia Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus 

schoenobaenus, Actitis hypoleucos, Alauda arvensis, Alcedo atthis 
Anas querquedula, Apus apus, Apus melba, Aythya nyroca, 
Burhinus oedicnemus, Cecropis daurica, Charadrius dubius, 
Chlidonias hybridus, Coturnix coturnix, Crex crex, Delichon 
urbica, Egretta garzetta, Emberiza citrinella, Emberiza 
schoeniclus, Fulica atra, Galerida cristata, Gallinula chloropus, 
Himantopus himantopus, Hirundo rustica, Locustella lusciniudes, 
Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Podiceps cristatus, 
Rallus aquaticus, Riparia riparia, Sterna hirundo, Vanellus 
vanellus. 

E.2 Localizarea 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 
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Cod Parametru Descriere 
[geometrie] 

E.3 Localizarea 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului, conform E.2. 

E.4 Intensitatea localizată a 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

Ridicată - R 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii Arderea miriștilor/stufului conduce la mortalitatea speciilor de 

păsări surprinse de incendii, precum și la distrugerea habitatelor de 
hrană, odihnă și a cuiburilor speciilor de păsări. 

 
Tabelul nr. 98 J02.06 Captarea apelor de suprafață / J02.06.04 Captări de apă de suprafață 

pentru producția de energie eletrică 
Cod Parametru Descriere 
A.1 Presiune actuală J02.06 Captarea apelor de suprafață 

J02.06.04 Captări de apă de suprafață pentru producția de energie 
eletrică 

E.1 Specia Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus 
schoenobaenus, Actitis hypoleucos, Alcedo atthis, Anas acuta, 
Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas platyrhynchos, 
Anas querquedula, Anas strepera, Anser albifrons, Ardea cinerea, 
Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya ferina, Aythya fuligula, 
Aythya nyroca, Bucephala clangula, Calidris alpina, Calidris 
ferruginea, Charadrius dubius, Chlidonias hybridus, Chlidonias 
leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, 
Cygnus cygnus, Cygnus olor, Egretta alba, Egretta garzetta, 
Emberiza schoeniclus, Fulica atra, Gallinula chloropus, Gallinago 
gallinago, Haematopus ostralegus,  Haliaeetus albicilla, 
Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Larus cachinnans, 
Larus canus, Larus fuscus, Larus michahellis, Larus ridibundus, 
Locustella lusciniudes, Limosa limosa, Mergus albellus, 
Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Pelecanus crispus, 
Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax 
pygmeus, Philimachus pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis 
falcinellus, Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps 
grisegena, Podiceps nigricollis, Rallus aquaticus, Recurvirostra 
avosetta, Sterna hirundo, Tachybaptus rufficolis, Tadorna tadorna, 
Tringa glareola, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa 
stagnatilis, Vanellus vanellus. 

E.2 Localizarea 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

E.3 Localizarea Interiorul și proximitatea sitului, conform E.2. 
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Cod Parametru Descriere 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 
[descriere] 

E.4 Intensitatea localizată a 
impacturilor cauzate de 
presiunile actuale 
asupra speciei 

Ridicată - R 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
E.6 Detalii În perioada de cuibărire, succesul reproductiv al speciilor de păsări 

care utilizează în perioada de reproducere habitatele acvatice și 
palustre poate scădea drastic dacă acumulările permanente sunt 
golite sau dacă nivelul apei în cadrul acestora scade semnificativ. 
În cazul golirii acumulărilor permanente, speciile care au cuibul 
plasat în zone cu vegetație plutitoare aproape de maluri precum și 
cele care au cuibul construit în stufărișuri sau alte habitate palustre 
își pot abandona ponta datorită distanței mari până la habitatele de 
hrănire și probabilității mari de prădătorism. De asemenea, în 
cazul speciilor care folosesc habitatele acvatice pentru hrănire, 
imediata apropiere a vegetaței palustre înalte este foarte 
importantă pentru adăpost împotriva prădătorilor, mai ales în 
perioadele de creștere a puilor. 

 
5.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciilor   

 
Tabelul nr. 99 A06.01.02 Culturi anuale ne-intensive pentru producția de alimente / A07 
Utilizarea produselor biocide, hormonilor și substanțelor chimice / A08 Fertilizarea - cu 

îngrășământ 
Cod Parametru Descriere 
E.1 Ameninţare viitoare A06.01.02 Culturi anuale ne-intensive pentru producția de 

alimente  
A07 Utilizarea produselor biocide, hormonilor și substanțelor 
chimice 
A08 Fertilizarea - cu îngrășământ 

F.1 Specia Anser albifrons, Alauda arvensis, Apus apus, Apus melba, 
Ardea cinerea, Asio otus, Burhinus oedicnemus, Calidris 
alpine, Calidris ferruginea, Carduelis cannabina, Carduelis 
carduelis, Carduelis chloris, Cecropis daurica, Ciconia 
ciconia, Ciconia nigra, Coccothraustes  coccothraustes, 
Columba palumbus, Corvus corax, Corvus corone cornix, 
Corvus frugilegus, Corvus monedula, Coturnix coturnix, 
Cucculus canorus, Crex crex, Cygnus cygnus, Cygnus olor, 
Delichon urbica, Dendrocopos syriacus, Egretta alba, Egretta 
garzetta, Emberiza citrinella, Erithacus rubecula, Falco 
subbuteo, Falco tinnunculus, Galerida cristata, Haematopus 
ostralegus, Himantopus himantopus, Hirundo rustica, Lanius 
collurio, Lanius excubitor, Larus cachinnans, Larus canus, 
Larus fuscus, Larus michahellis, Larus ridibundus, Luscinia 
megarhynchos, Melanocorypha calandra, Merops apiaster, 
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Cod Parametru Descriere 
Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla citreola, 
Motacilla flava, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Otus 
scops, Parus caeruleus, Parus major, Parus palustris, Passser 
montanus, Philimachus pugnax, Pica pica, Phylloscopus 
collybita, Plegadis falcinellus ,Pluvialis squatarola, Riparia 
riparia, Saxicola rubetra, Saxicola torquata, Streptopelia 
turtur, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia communis, 
Syvia curruca, Sylvia nisoria, Tadorna tadorna, Tringa 
glareola, Tringa ochropus, Tringa stagnatilis, Turdus merula, 
Turdus philomelos, Turdus pilaris, Upupa epops, Vanellus 
vanellus. 

F.2 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra speciei  
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

F.3 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra speciei 
[descriere] 

În afara sitului, suprafețe extinse 

F.4 Intensitatea localizata a 
impactului cauzat de 
ameninţările viitoare 
asupra speciei 

Medie - M 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
F.6 Detalii Există suprafețe extinse care au fost abandonate, deși într-o 

perioadă anterioară se cultivau, cu cereale îndeosebi, în 
zonele din proximitatea sitului, cu utilizare de îngrășăminte 
chimice și pesticide. 
Prin utilizarea unor astfel de practice se distrug habitatele de 
hrănire, cuibărire și iernare a speciilor de păsări. 

 
Tabelul nr. 100 B02.02 Curățarea pădurii / B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs 

de uscare / B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală 
Cod Parametru Descriere 
E.1 Ameninţare viitoare B02.02 Curățarea pădurii 

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare  
B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală 

F.1 Specia Accipiter gentilis, Anas platyrhynchos, Ardea cinerea, 
Ardeola ralloides, Asio otus, Buteo buteo, Carduelis carduelis, 
Carduelis chloris, Certhia familiaris, Ciconia nigra, 
Coccothraustes  coccothraustes, Columba palumbus, Corvus 
corax, Cucculus canorus, Dendrocopos major, Dendrocopos 
medius, Dendrocopos syriacus, Erithacus rubecula, Falco 
subbuteo, Falco tinnunculus, Falco vespertinus, Fringilla 
coelebs, Garrulus glandarius, Haliaeetus albicilla, Muscicapa 
striata, Nycticorax nycticorax, Oriolus oriolus, Otus scops, 
Pandion haliaetus, Parus caeruleus, Parus major, Parus 
palustris Pandion haliaetus, Phalacrocorax carbo sinensis, 
Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Sitta 
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Cod Parametru Descriere 
europaea, Streptopelia turtur, Sturnus vulgaris, Sylvia 
atricapilla, Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Turdus 
philomelos, Turdus pilaris. 

F.2 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra speciei  
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

F.3 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra speciei 
[descriere] 

Corpurile de pădure din interiorul și proximitatea sitului 

F.4 Intensitatea localizata a 
impactului cauzat de 
ameninţările viitoare 
asupra speciei 

Medie - M 

 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
F.6 Detalii Sunt necesare măsuri specifice de protejare a speciilor de 

păsări, astfel încât să se asigure menținerea suprafețelor 
acoperite cu pădure cel puțin la dimensiunile actuale. 

 
Tabelul nr. 101 D01.02 Drumuri, autostrăzi 

Cod Parametru Descriere 
E.1 Ameninţare viitoare D01.02 Drumuri, autostrăzi 
F.1 Specia Accipiter gentilis, Athene noctua, Asio flammeus, Asio otus, 

Buteo buteo, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus 
pygargus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus,  Falco 
vespertinus, Otus scops. 

F.2 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra speciei  
[geometrie] 

Geometrie de tip liniar spațializată atașată 

F.3 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra speciei 
[descriere] 

În proximitatea sitului, DN 71 

F.4 Intensitatea localizata a 
impactului cauzat de 
ameninţările viitoare 
asupra speciei 

Medie - M  

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
F.6 Detalii Amenajarea drumului national DN 71 la două benzi pe sens - 

obiectivul A 2.08 din Planul de Amenajare a Teritoriului 
Național. 
Sunt necesare realizarea de perdele forestiere pentru a 
diminua zgomotul produs. 

 
Tabelul nr. 102 E01.01 Urbanizare continuă 

Cod Parametru Descriere 
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Cod Parametru Descriere 
E.1 Ameninţare viitoare E01.01 Urbanizare continuă 
F.1 Specia Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, 

Acrocephalus schoenobaenus, Alcedo atthis, Anser albifrons, 
Asio flammeus, Athene noctua, Burhinus oedicnemus, 
Calidris alpine, Calidris ferruginea, Carduelis cannabina, 
Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Certhia familiaris, 
Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus 
pygargus, Coccothraustes  coccothraustes, Coturnix coturnix, 
Crex crex, Cucculus canorus, Cygnus Cygnus, Cygnus olor, 
Dendrocopos major, Dendrocopos medius, Dendrocopos 
syriacus, Egretta alba, Egretta garzetta, Erithacus rubecula, 
Emberiza schoeniclus, Fringilla coelebs, Gallinula chloropus, 
Garrulus glandarius, Haematopus ostralegus, Himantopus 
himantopus, Lanius collurio, Lanius excubitor, Locustella 
lusciniudes, Luscinia megarhynchos, Miliaria calandra, 
Motacilla alba, Motacilla citreola, Motacilla flava, Muscicapa 
striata, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Parus caeruleus, 
Parus major, Parus palustris, Passser montanus, Phylloscopus 
collybita, Philimachus pugnax, Phoenicurus ochruros, 
Phylloscopus sibilatrix, Plegadis falcinellus, Pluvialis 
squatarola, Rallus aquaticus, Saxicola rubetra, Saxicola 
torquata, Sitta europaea, Sylvia atricapilla, Sylvia communis, 
Syvia curruca, Sylvia nisoria, Tadorna tadorna, Tringa 
glareola, Tringa ochropus, Tringa stagnatilis, Troglodytes 
troglodytes,Turdus pilaris, Upupa epops,Vanellus vanellus. 

F.2 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra speciei  
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

F.3 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra speciei 
[descriere] 

În afara sitului, la contactul cu aria protejată, suprafețe extinse 

F.4 Intensitatea localizata a 
impactului cauzat de 
ameninţările viitoare 
asupra speciei 

Medie - M 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
F.6 Detalii Se poate manifesta pe sectoare din sit aflate la contactul cu 

intravilanul satului Bungetu, pe malul drept al acumulărilor 
Bunget II și Brătești, cu intravilanul satului Ilfoveni, pe malul 
drept al acumulărilor Adunați și Ilfoveni, de asemenea cu 
fondul forestier dintre acumulările Brătești și Bunget II. 
Amenințarea se poate accentua prin construirea de locuințe 
sau case de vacanță de către rezidenți proveniți din București 
și Târgoviște. 
Sunt afectate speciile de păsări și habitatele acestora. 
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Tabelul nr. 103 E02.01 Fabrici 
Cod Parametru Descriere 
E.1 Ameninţare viitoare E02.01 Fabrici 
F.1 Specia Anser albifrons, Asio flammeus, Athene noctua, Burhinus 

oedicnemus, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Carduelis 
carduelis, Carduelis chloris, Ciconia ciconia, Circus 
aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, 
Coccothraustes  coccothraustes, Columba palumbus, 
Coturnix coturnix, Crex crex, Cucculus canorus, Cygnus 
cygnus, Cygnus olor, Dendrocopos syriacus, Egretta alba, 
Egretta garzetta, Erithacus rubecula, Haematopus ostralegus, 
Himantopus himantopus, Larus cachinnans, Larus canus, 
Larus fuscus, Larus michahellis, Larus ridibundus, Oriolus 
oriolus, Parus caeruleus, Parus major, Parus palustris, 
Philimachus pugnax, Phylloscopus collybita, Plegadis 
falcinellus, Pluvialis squatarola, Streptopelia turtur, Sturnus 
vulgaris, Sylvia atricapilla, Tadorna tadorna, Tringa glareola, 
Tringa ochropus, Tringa stagnatilis, Turdus merula, Turdus 
philomelos, Turdus pilaris, Vanellus vanellus. 

F.2 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra speciei  
[geometrie] 

Geometrie de tip linie poligon atașată 

F.3 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra speciei 
[descriere] 

Proximitatea sitului, conform F.2. 

F.4 Intensitatea localizata a 
impactului cauzat de 
ameninţările viitoare 
asupra speciei 

Ridicată - R 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
F.6 Detalii Terenurile din vecinătatea sitului au devenit foarte attractive 

pentru investitori, ca urmare a construirii fabricii ARCTIC 
S.A. în zonă. 
Prin schimbarea categoriei de folosință a terenurilor se reduc 
zonele de hrănire pentru speciile de păsări. 

 
Tabelul nr. 104 E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere / deșeuri provenite din baze de 

agrement 
Cod Parametru Descriere 

E.1 Ameninţare viitoare E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere / deșeuri provenite 
din baze de agrement 

F.1 Specia Toate speciile de păsări din formularul standard Natura 2000 
cât și cele nou identificate. 

F.2 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra speciei  
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 
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Cod Parametru Descriere 

F.3 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra speciei 
[descriere] 

Interiorul și proximitatea sitului 

F.4 Intensitatea localizata a 
impactului cauzat de 
ameninţările viitoare 
asupra speciei 

Ridicată - R 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
F.6 Detalii Lipsa unor platforme pentru depozitarea deșeurilor din 

construcții, va conduce la eliminarea/depozitarea ilegală de 
deșeuri pe teritoriul sitului ROSPA0124. 
Lipsa unor zone/punct de depozitarea a deșeurilor rezultate 
din activitatea de pescuit va conduce la eliminarea/depozitarea 
ilegală a deșeurilor pe teritoriul sitului ROSPA0124. 
Astfel, sunt distruse zonele de obținere a hranei și cele de 
cuibărit. Crește mortalitatea prin ingerarea de substanțe toxice 
sau imobilizarea în diverse materiale. 

 
Tabelul nr. 105 F01 Acvacultură de apă dulce / F02.03 Pescuit de agrement 

Cod Parametru Descriere 
E.1 Ameninţare viitoare F01 Acvacultură de apă dulce 

F02.03 Pescuit de agrement 
F.1 Specia Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, 

Acrocephalus schoenobaenus, Actitis hypoleucos, Alcedo 
atthis, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas 
penelope, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas 
strepera, Anser albifrons, Ardea cinerea, Ardea purpurea, 
Ardeola ralloides, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya 
nyroca, Bucephala clangula, Calidris alpina, Calidris 
ferruginea, Charadrius dubius, Chlidonias hybridus, 
Chlidonias leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia nigra, 
Cygnus cygnus, Cygnus olor, Egretta alba, Egretta garzetta, 
Emberiza schoeniclus, Fulica atra, Gallinago gallinago, 
Gallinula chloropus, Haematopus ostralegus, Himantopus 
himantopus, Ixobrychus minutus, Larus cachinnans, Larus 
canus, Larus fuscus, Larus michahellis, Larus ridibundus, 
Limosa limosa, Locustella lusciniudes, Mergus albellus, 
Nycticorax nycticorax, Pelecanus crispus, Pelecanus 
onocrotalus, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus, 
Philimachus pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, 
Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, 
Podiceps nigricollis, Rallus aquaticus, Recurvirostra avosetta, 
Sterna hirundo, Tachybaptus rufficolis, Tadorna tadorna, 
Tringa glareola, Tringa ochropus, Tringa nebularia, Tringa 
stagnatilis, Vanellus vanellus. 

F.2 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 
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Cod Parametru Descriere 
viitoare asupra speciei  
[geometrie] 

F.3 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra speciei 
[descriere] 

Suprafețele acvatice din sit 

F.4 Intensitatea localizata a 
impactului cauzat de 
ameninţările viitoare 
asupra speciei 

Ridicată - R 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
F.6 Detalii Lipsa contractelor de prestări servicii comune de gospodărire 

a apelor - pentru practicarea pisciculturii, între Administrația 
Bazinală de Apă Argeș - Vedea și diverse entități/societăți, va 
conduce, în continuare, la deranjarea speciilor de păsări prin 
diferite metode, pentru a nu fi afectată producția de pește. 
Circulația vehiculelor pe coronamentul digurilor și al barajelor 
va conduce la distrugerea solului și a vegetației, tasarea 
solului și deranjarea păsărilor. 

 
Tabelul nr. 106  J02.06 Captarea apelor de suprafață / J02.06.04 Captări de apă de suprafață 

pentru producția de energie eletrică 
Cod Parametru Descriere 
E.1 Ameninţare viitoare J02.06 Captarea apelor de suprafață 

J02.06.04 Captări de apă de suprafață pentru producția de 
energie eletrică 

F.1 Specia Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, 
Acrocephalus schoenobaenus, Actitis hypoleucos, Alcedo 
atthis, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas 
penelope, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas 
strepera, Anser albifrons, Ardea cinerea, Ardea purpurea, 
Ardeola ralloides, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya 
nyroca, Bucephala clangula, Calidris alpina, Calidris 
ferruginea, Charadrius dubius, Chlidonias hybridus, 
Chlidonias leucopterus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, 
Ciconia nigra, Cygnus cygnus, Cygnus olor, Egretta alba, 
Egretta garzetta, Emberiza schoeniclus, Fulica atra, Gallinula 
chloropus, Gallinago gallinago, Haematopus ostralegus,  
Haliaeetus albicilla, Himantopus himantopus, Ixobrychus 
minutus, Larus cachinnans, Larus canus, Larus fuscus, Larus 
michahellis, Larus ridibundus, Locustella lusciniudes, 
Limosa limosa, Mergus albellus, Nycticorax nycticorax, 
Pandion haliaetus, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, 
Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus, Philimachus 
pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Pluvialis 
squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, Podiceps 
nigricollis, Rallus aquaticus, Recurvirostra avosetta, Sterna 
hirundo, Tachybaptus rufficolis, Tadorna tadorna, Tringa 
glareola, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa 
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Cod Parametru Descriere 
stagnatilis, Vanellus vanellus. 

F.2 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra speciei  
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

F.3 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra speciei 
[descriere] 

În interiorul sitului 

F.4 Intensitatea localizata a 
impactului cauzat de 
ameninţările viitoare 
asupra speciei 

Ridicată - R 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
F.6 Detalii În perioada de cuibărire, succesul reproductiv al speciilor de 

păsări care utilizează în perioada de reproducere habitatele 
acvatice și palustre poate scădea drastic dacă acumulările 
permanente sunt golite sau dacă nivelul apei în cadrul 
acestora scade semnificativ. În cazul golirii acumulărilor 
permanente, speciile care au cuibul plasat în zone cu 
vegetație plutitoare aproape de maluri precum și cele care au 
cuibul construit în stufărișuri sau alte habitate palustre își pot 
abandona ponta datorită distanței mari până la habitatele de 
hrănire și probabilității mari de prădătorism. De asemenea, în 
cazul speciilor care folosesc habitatele acvatice pentru 
hrănire, imediata apropiere a vegetaței palustre înalte este 
foarte importantă pentru adăpost împotriva prădătorilor, mai 
ales în perioadele de creștere a puilor. 

 
Tabelul nr. 107 M01.01 Schimbarea temperaturii - creșterea temperaturii și a extremelor / 

M01.02 Secetă și lipsa precipitațiilor / M01.03 Inundații și precipitații ridicate / M02.02 
Desincronizarea proceselor naturale 

Cod Parametru Descriere 
E.1 Ameninţare viitoare M01.01 Schimbarea temperaturii - creșterea temperaturii și a 

extremelor 
M01.02 Secetă și lipsa precipitațiilor 
M01.03 Inundații și precipitații ridicate 
M02.02 Desincronizarea proceselor naturale 

F.1 Specia Toate speciile de păsări din formularul standard Natura 2000 
cât și cele nou identificate. 

F.2 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra speciei  
[geometrie] 

Geometrie de tip poligon spațializată atașată 

F.3 Localizarea impactului 
cauzat de ameninţările 
viitoare asupra speciei 
[descriere] 

Toată suprafața sitului 

F.4 Intensitatea localizata a Scăzută - S 
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Cod Parametru Descriere 
impactului cauzat de 
ameninţările viitoare 
asupra speciei 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 
F.6 Detalii Întreaga suprafață a sitului Natura 2000 ROSPA0124 

Lacurile de pe Valea Ilfovului este vulnerabilă la schimbările 
climatice și la fenomenele meteo extreme. Zonele umede 
sunt printre cele mai afectate de creșterea frecvenței și 
duratei perioadelor de secetă climatică, fenomen ce se 
manifestă și în spațiul analizat. Existența amenajărilor 
hidrotehnice constituie un factor de control al inundațiilor, 
dar caracteristicile reliefului favorizează inundația zonelor 
din exteriorul acumulărilor, la precipitații în cantități mari; 
un fenomen important îl reprezintă variațiile rapide de 
temperatură, înseosebi în anotimpul de primăvară. 

6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR  
6.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ 

 Evaluarea stării globale de conservare a fiecărei specii s-a realizat pe baza evaluării stării de 
conservare a speciei din punct de vedere al: 

� populaţiei speciei; 
� habitatului speciei; 
� perspectivelor speciei în viitor. 

  
Accipiter gentilis  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Accipiter gentilis 
Cod EUNIS: 838  Cod NATURA200: A085 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație permanentă - sedentară/rezidentă 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

0 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 

Nesemnificativă 
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naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

0 - 1 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Necunoscută 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

"XX" - nu există date suficiente pentru a putea stabili că 
starea de conservare din punct de vedere al populației 
speciei nu este în nici într-un caz favorabilă. 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 
 

  Nu există date 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Accipiter gentilis 
Cod EUNIS: 838  Cod NATURA200: A085 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală 
protejată 

Populație permanentă - sedentară/rezidentă 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

602,25 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

602,25 ha 

B.7. 
 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

B.14 Tendinţa actuală "x" - necunoscută 
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globală a habitatului 
speciei funcţie de 
tendinţa suprafeţei şi de 
tendinţa calităţii 
habitatului speciei 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Accipiter gentilis 
Cod EUNIS: 838  Cod NATURA200: A085 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație permanentă - sedentară/rezidentă 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"x" - necunoscută 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"x" - necunoscut 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

X - perspective necunoscute 

C.6 Tendinţa viitoare a "0" - stabilă 
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suprafeţei habitatului 
speciei 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF X (necunoscute) X (necunoscute) Necunoscute  
 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[C.5] Necunoscut 
[C.8] Favorabil 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10] – Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Accipiter gentilis 
Cod EUNIS: 838  Cod NATURA200: A085 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație permanentă - sedentară/rezidentă 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 
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D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

"XX" - nu există date pentru a putea stabili că starea globală de 
conservare nu este în nici într-un caz favorabilă. 

D.6 Informaţii suplimentare 

Specia  nu a fost observată în sit în sezonul decembrie 2017 – 
octombrie 2018. Nu există observații în bazele de date cu privire 
la prezența speciei în sit. Este necesară colectarea datelor din 
teren, multianual, pentru a se genera tendințe relevante. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] Necunoscut 
[B.15] U1" - nefavorabilă – inadecvată 
[C.9] "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Acrocephalus arundinaceus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Acrocephalus arundinaceus 
Cod EUNIS: 842; Cod NATURA2000: A298 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

17 – 22 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 
Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 

20 – 30 perechi 
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protejată 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Acrocephalus arundinaceus 
Cod EUNIS: 842; Cod NATURA2000: A298 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

57,49 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

50 - 70 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

B.14 

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

"x" - necunoscută 
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B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Acrocephalus arundinaceus 
Cod EUNIS: 842; Cod NATURA2000: A298 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală 
protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre 
mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă şi mărimea 
populaţiei viitoare a 
speciei  

"≈" - aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 Raportul dintre ">" - mai mare 
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suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa habitatului 
speciei în viitor  

C.8 
Perspectivele speciei 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Acrocephalus arundinaceus 
Cod EUNIS: 842; Cod NATURA2000: A298 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 Starea globală de - 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 313



 
 

312 
   

conservare necunoscută 

D.6 Informaţii suplimentare 

Suprafața actuală  a habitatului speciei de 57,49 ha și VRSF de 50 
– 70 ha se referă strict la habitatele palustre și combinații ale 
acestor habitate cu altele, habitate cruciale pentru reproducerea 
speciei, suprafață în general direct proporțională cu numărul de 
perechi. Distribuția speciei include și alte habitate anexate cu 
totalul de 519,63 ha, care întrețin necesarul de hrănire în perioada 
de reproducere, dar care nu au fost calculate în cadrul VRSF. 
Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor 
palustre, care nu ocupă suprafețe foarte mari. Vulnerabilitatea 
acestor habitate constă mai ales în modificarea lor prin a face loc 
construcțiilor, drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 
Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea 
lor, ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Acrocephalus palustris  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Lăcar de mlaștină - Acrocephalus palustris 
Cod EUNIS: 845; Cod NATURA2000: A296 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

6 – 10  perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 

Nesemnificativă 
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protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

8 - 12 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 
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Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Lăcar de mlaștină - Acrocephalus palustris 
Cod EUNIS: 845; Cod NATURA2000: A296 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală 
protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

57,49ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în 
aria naturală protejată 

50 – 70 ha 

B.7. 

Metodologia de 
apreciere a suprafeţei  
adecvate a habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre 
suprafaţa adecvată a 
habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a 
habitatului speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. Tendinţa actuală a "x" - necunoscută 
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calităţii habitatului 
speciei 

B.13 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare 
din punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct 
de vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Lăcar de mlaștină - Acrocephalus palustris 
Cod EUNIS: 845; Cod NATURA 2000: A296 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

"≈" - aproximativ egal 
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şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 

Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA 6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 
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A.1 Specia 
Lăcar de mlaștină - Acrocephalus palustris 
Cod EUNIS: 845; Cod NATURA2000: A296 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea, 

D.4 
Tendinţa stării globale 
de conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Suprafața actuală  a habitatului speciei de 57,49ha și VRSF de 50 
– 70 ha se referă strict la habitatele palustre și combinații ale 
acestor habitate cu altele, habitate cruciale pentru reproducerea 
speciei, suprafață în general direct proporțională cu numărul de 
perechi. Distribuția speciei include și alte habitate anexate, cu 
totalul de 519,63 ha, care întrețin necesarul de hrănire în perioada 
de reproducere, dar care nu au fost calculate în cadrul VRSF. 
Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor 
palustre, care nu ocupă suprafețe foarte mari. Vulnerabilitatea 
acestor habitate constă mai ales în modificarea lor prin a face loc 
construcțiilor, drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 
Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Acrocephalus schoenobaenus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Lăcar mic - Acrocephalus schoenobaenus 
Cod EUNIS: 846; Cod NATURA2000: A295 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

35 – 50 perechi 

A.4 Calitatea datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
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referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

40 - 60 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

„X” – necunoscută 
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vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Lăcar mic - Acrocephalus schoenobaenus 
Cod EUNIS: 846; Cod NATURA2000: A295 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

57,49ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

50 – 70 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. Tendinţa actuală a "x" - necunoscută 
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suprafeţei habitatului 
speciei 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Lăcar mic -Acrocephalus schoenobaenus 
Cod EUNIS: 846; Cod NATURA2000: A295 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 
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MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Lăcar mic - Acrocephalus schoenobaenus 
Cod EUNIS: 846; Cod NATURA2000: A295 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Suprafața actuală  a habitatului speciei de 57,49ha și VRSF de 50 
– 70 ha se referă strict la habitatele palustre și combinații ale 
acestor habitate cu altele, habitate cruciale pentru reproducerea 
speciei, suprafață în general direct proporțională cu numărul de 
perechi. Distribuția speciei include și alte habitate anexate, cu 
totalul de 519,63 ha, care întrețin necesarul de hrănire în perioada 
de reproducere, dar care nu au fost calculate în cadrul VRSF. 
Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor 
palustre, care nu ocupă suprafețe foarte mari. Vulnerabilitatea 
acestor habitate constă mai ales în modificarea lor prin a face loc 
construcțiilor, drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 
Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea 
lor, ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Acrocephalus scirpaceus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei  
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Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Lăcar de stuf  - Acrocephalus scirpaceus 
Cod EUNIS: 847; Cod NATURA2000: A297 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

0 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

0 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei 
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exprimată prin 
calificative 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei 

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

Necunoscută 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 
 

  Nu există date 

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

Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Lăcar de stuf  - Acrocephalus scirpaceus 
Cod EUNIS: 847; Cod NATURA2000: A297 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

57,49 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

50 – 70 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 

” ≈” – aproximativ egal 
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actuală a habitatului 
speciei 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3] – favorabilă 
[B.11] -  bună - adecvată  
[B.9] - "x" - necunoscută 
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Lăcar de stuf  - Acrocephalus scirpaceus 
Cod EUNIS: 847 ; Cod NATURA2000: A297 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

X - perspective necunoscute 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"X" - necunoscute 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 

Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF X (necunoscute) X (necunoscute) Necunoscute  
  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

  Ambii parametri 
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[C.5] [C.8]  evaluați 
ca necunoscuți 

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

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

  Nu există date 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Lăcar de stuf  - Acrocephalus scirpaceus 
Cod EUNIS: 847; Cod NATURA2000: A297 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Necunoscută 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

"XX" - nu există date pentru a putea stabili că starea globală de 
conservare nu este în nici într-un caz favorabilă. 

D.6 Informaţii suplimentare 
Specia nu a fost regăsită în sit. Nu există habitate care să satisfacă 
necesitățile acestei specii. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

  
 

[A.16] Necunoscută 
[B.15] U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  X - necunoscute 

 
Actitis hypoleucos  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de munte - Actitis hypoleucos  
Cod EUNIS:848; Cod NATURA2000: A168 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

6 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 
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A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

5 - 25  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 Starea de conservare  
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necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de munte - Actitis hypoleucos  
Cod EUNIS:848; Cod NATURA2000: A168 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 Calitatea datelor privind insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

332 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

331 
   

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de munte - Actitis hypoleucos  
Cod EUNIS:848; Cod NATURA2000: A168 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen 
lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8]    
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în stare favorabilă 

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de munte - Actitis hypoleucos  
Cod EUNIS:848; Cod NATURA2000: A168 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice 
este stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul 
apelor în cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme 
în care nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar 
fi extrem de scăzut. Specia utilizează marginile apelor pentru 
hrănire. În anumite perioade, unele din acumulările permanente 
sunt golite aproape complet, acestea constituind zone de hrănire 
propice pentru această specie limicolă. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de munte - Actitis hypoleucos  
Cod EUNIS:848; Cod NATURA2000: A168 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 
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A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 -3 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

2 – 5 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei 

A.16 Starea de conservare din Favorabilă 
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punct de vedere al 
populaţiei speciei 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Fluierar de munte - Actitis hypoleucos  
Cod EUNIS:848; Cod NATURA2000: A168 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 

” ≈” – aproximativ egal 
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speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de munte - Actitis hypoleucos  
Cod EUNIS:848; Cod NATURA2000: A168 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

338 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

337 
   

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  
 [C.5] FV - perspective bune 

[C.8] U1 - nefavorabile - rele 
 

 
MATRICEA 6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de munte - Actitis hypoleucos  
Cod EUNIS:848; Cod NATURA2000: A168 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor din 
marginea suprafețelor acvatice. Vulnerabilitatea acestor habitate 
constă mai ales în modificarea lor prin a face loc construcțiilor, 
drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 
Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea 
lor, ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. 
Zonele limicole lipsite de vegetație, pe care această specie le 
preferă pentru cuibărit sunt deseori deranjate de prezența 
pescarilor sau adăpatul vitelor, caprelor sau oilor. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Alauda arvensis  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei  
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Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Ciocârlie de câmp – Alauda arvensis  
Cod EUNIS: 853; Cod NATURA2000: A247 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

18 – 24 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

15 – 30 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 
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exprimată prin 
calificative 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Ciocârlie de câmp – Alauda arvensis  
Cod EUNIS: 853; Cod NATURA2000: A247 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 
Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
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naturală protejată indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 
Favorabilă Nefavorabilă - Nefavorabilă - rea Necunoscută 
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inadecvată  
[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ciocârlie de câmp – Alauda arvensis  
Cod EUNIS: 853; Cod NATURA2000: A247 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la Bune 4 
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fel/deasupra 
VRSF) 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ciocârlie de câmp – Alauda arvensis  
Cod EUNIS: 853; Cod NATURA2000: A247 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea 
lor, ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Mai mulți indivizi 
cuibăritori care se hrănesc în sit, cuibăresc în imediata apropiere a 
acestuia. Fiind vorba de perioada de cuibărire, suprafața 
habitatelor în trecut nu se poate estima doar din aerofotograme și 
poze satelitare, fiind nevoie de detalii structurale din teren. 
Modificări de amploare mică-medie în structura habitatelor 
deschise și semideschise pot afecta efectivele populaționale 
modificându-se capacitatea de suport.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
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[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
Anas crecca  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rață mică – Anas crecca 
Cod EUNIS:867; Cod NATURA2000: A052 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria natural protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

150 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

100 - 300 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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populaţiei speciei 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Rață mică – Anas crecca 
Cod EUNIS:867; Cod NATURA2000: A052 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 
Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 

Nu este cazul 
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planul de management 
anterior 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 
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MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață mică – Anas crecca 
Cod EUNIS:867; Cod NATURA2000: A052 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen 
lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 

348 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

347 
   

Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață mică – Anas crecca 
Cod EUNIS:867; Cod NATURA2000: A052 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria natural protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă.  Procentul 
de acoperire cu gheață a suprafețelor habitatelor acvatice poate 
influența puternic numărul de indivizi care iernează în sit. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută 
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- inadecvată - rea 
Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei 

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rață mică – Anas crecca 
Cod EUNIS:867; Cod NATURA2000: A052 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

9 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

5 – 50  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 Calitatea datelor privind insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Rață mică – Anas crecca 
Cod EUNIS:867; Cod NATURA2000: A052 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul 
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habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 
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MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață mică – Anas crecca 
Cod EUNIS:867 ; Cod NATURA2000: A052 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
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speciei în viitor asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen 
lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață mică – Anas crecca 
Cod EUNIS:867; Cod NATURA2000: A052 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV - favorabilă 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, 
astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel 
de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul 
acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul 
apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de 
scăzut. Specia utilizează marginile habitatelor acvatice pentru 
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odihnă. Procentul de acoperire cu gheață a suprafețelor 
habitatelor acvatice poate influența puternic numărul de indivizi 
care iernează în sit. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Anas platyrhynchos 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rață mare - Anas platyrhynchos  
Cod EUNIS – 869;  Cod NATURA2000 – A053 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

4 - 6 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

5 – 8 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 Raportul dintre mărimea "≈" - aproximativ egal 
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populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

"FV" - favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Rață mare - Anas platyrhynchos  
Cod EUNIS – 869;  Cod NATURA2000 – A053 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 
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B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

602,25 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

602,25 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

"0" - este stabilă 
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vedere al habitatului 
speciei 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață mare - Anas platyrhynchos  
Cod EUNIS – 869;  Cod NATURA2000 – A053 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere; 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 Perspectivele speciei în "U2" - nefavorabile - rele 
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viitor 
 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață mare - Anas platyrhynchos  
Cod EUNIS – 869;  Cod NATURA2000 – A053 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatul de plasare a cuibului și 
anume habitatele palustre și fondul forestier situat între 
acumulările permanente Brătești și Bunget II. Respectivul fond 
forestier se află sub presiuni antropice cu posibil impact 
semnificativ asupra cuibăririi speciei, având în vedere apropierea 
față de localitatea Bungetu, calitatea și suprafața habitatului 
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putând fi modificate în timp. Specia este foarte sensibilă la deranj 
în timpul cuibăririi. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rață mare - Anas platyrhynchos  
Cod EUNIS – 869;  Cod NATURA2000 – A053 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2122 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1000 – 3000 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 

"≈" - aproximativ egal 
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pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Rață mare - Anas platyrhynchos  
Cod EUNIS – 869;  Cod NATURA2000 – A053 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

B.3. Suprafaţa habitatului 573,86 ha      
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speciei în aria naturală 
protejată 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

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

Nu este cazul 
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speciei 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață mare - Anas platyrhynchos  
Cod EUNIS – 869;  Cod NATURA2000 – A053 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 Perspectivele speciei din FV - favorabile 
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punct de vedere al 
habitatului speciei 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen 
lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață mare - Anas platyrhynchos  
Cod EUNIS – 869;  Cod NATURA2000 – A053 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 
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D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, 
astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel 
de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul 
acumulărilor permanente. Specia utilizează marginile habitatelor 
acvatice pentru odihnă. Procentul de acoperire cu gheață a 
suprafețelor habitatelor acvatice poate influența puternic numărul 
de indivizi care iernează în sit. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rață mare - Anas platyrhynchos  
Cod EUNIS – 869;  Cod NATURA2000 – A053 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1481 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1000 - 2000  indivizi 

A.9 Metodologia de apreciere Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
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a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

Nr Parametri Descriere 
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A.1 Specia 
Rață mare - Anas platyrhynchos  
Cod EUNIS – 869;  Cod NATURA2000 – A053 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 Starea de conservare din "FV" - favorabilă, 
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punct de vedere al 
habitatului speciei 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață mare - Anas platyrhynchos  
Cod EUNIS – 869;  Cod NATURA2000 – A053 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 

"≈" - aproximativ egal 
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speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață mare - Anas platyrhynchos  
Cod EUNIS – 869;  Cod NATURA2000 – A053 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 
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D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă.  Procentul 
de acoperire cu gheață a suprafețelor habitatelor acvatice poate 
influența puternic numărul de indivizi care se află în pasaj, la 
începutul perioadei. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

Anas querquedula 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rață cârâitoare – Anas querquedula 
Cod EUNIS:871; Cod NATURA2000: A055 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 pereche 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

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

Nu este cazul 
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anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1-5 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
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protejată [A.8.] 

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

Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Rață cârâitoare – Anas querquedula 
Cod EUNIS:871; Cod NATURA2000: A055 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 Tendinţa actuală globală "x" - necunoscută 
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a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață cârâitoare – Anas querquedula 
Cod EUNIS:871; Cod NATURA2000: A055 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 

"-" - descrescătoare 
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speciei 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață cârâitoare – Anas querquedula 
Cod EUNIS:871; Cod NATURA2000: A055 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea, 

D.4 Tendinţa stării globale de ”0” – este stabilă 
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conservare a speciei 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor din 
marginea suprafețelor acvatice. Vulnerabilitatea acestor habitate 
constă mai ales în modificarea lor prin a face loc construcțiilor, 
drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 
Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rață cârâitoare – Anas querquedula 
Cod EUNIS:871; Cod NATURA2000: A055 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

147 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 
Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 

Nu este cazul 
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planul de management 
anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

100 - 500  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
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favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

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

Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Rață cârâitoare – Anas querquedula 
Cod EUNIS:871; Cod NATURA2000: A055 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 
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B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață cârâitoare – Anas querquedula 
Cod EUNIS:871; Cod NATURA2000: A055 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal 

C.5 Perspectivele speciei din FV - perspective bune 
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punct de vedere al 
populaţiei 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen 
lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
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Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață cârâitoare – Anas querquedula 
Cod EUNIS:871; Cod NATURA2000: A055 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă.   

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

Anas strepera  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rață pestriță – Anas strepera 
Cod EUNIS:872; Cod NATURA2000: A703 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

12 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 

Nesemnificativă 
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naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

10 – 50  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei    
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în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

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

Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Rață pestriță – Anas strepera 
Cod EUNIS:872; Cod NATURA2000: A703 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 
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B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață pestriță – Anas strepera 
Cod EUNIS:872; Cod NATURA2000: A703 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

"≈" - aproximativ egal, 
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şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață pestriță – Anas strepera 
Cod EUNIS:872; Cod NATURA2000: A703 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, 
astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel 
de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul 
acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul 
apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de 
scăzut. Specia utilizează marginile habitatelor acvatice pentru 
odihnă.    

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Anser albifrons 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Gârliță mare – Anser albifrons 
Cod EUNIS:873; Cod NATURA2000: A041 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

25 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 

0-2% 
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naţionale  

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

25 - 50  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   
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MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Gârliță mare – Anser albifrons 
Cod EUNIS:873; Cod NATURA2000: A041 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" – necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Gârliță mare – Anser albifrons 
Cod EUNIS:873; Cod NATURA2000: A041 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată  
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 
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C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U2 - nefavorabile - inadecvate 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U2 - nefavorabile - inadecvate 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Gârliță mare – Anser albifrons 
Cod EUNIS:873; Cod NATURA2000: A041 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice 
este stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul 
apelor în cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme 
în care nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar 
fi extrem de scăzut. Specia utilizează de habitatele acvatice din 
cadrul sitului pentru hrănire și odihnă, dar se hrănește 
preponderent în cadrul pajiștilor și terenurilor agricole din 
proximitatea sitului, depinzând foarte mult de starea acestora. 
  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

Ardea cinerea  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Stârc cenușiu – Ardea cinerea 
Cod EUNIS: 900; Cod NATURA2000: A028 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

26 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete 
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A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

20 - 60  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 Starea de conservare  
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necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Stârc cenușiu – Ardea cinerea 
Cod EUNIS: 900; Cod NATURA2000: A028 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

602,25  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

602,25 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 Calitatea datelor privind insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

Nr Parametru  Descriere 
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A.1 Specia 
Stârc cenușiu – Ardea cinerea 
Cod EUNIS: 900; Cod NATURA2000: A028 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen 
lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 
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MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Stârc cenușiu – Ardea cinerea 
Cod EUNIS: 900; Cod NATURA2000: A028 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii 
în timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice 
este stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul 
apelor în cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri 
extreme în care nivelul apei din toate cele cinci acumulări 
permanente ar fi extrem de scăzut. Specia utilizează și habitatele 
deschise din periferia sitului pentru odihnă și hrănire, mai ales 
pajiștile și pășunile inundate sau acoperite cu bălți rezultate în 
urma topirii zăpezilor. Habitatele forestiere sunt utilizate mai 
ales pentru odihnă în timpul pasajului și iernării. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Stârc cenușiu – Ardea cinerea 
Cod EUNIS: 900; Cod NATURA2000: A028 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

9 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

5 - 25  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 Starea de conservare din Favorabilă 
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punct de vedere al 
populaţiei speciei 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Stârc cenușiu – Ardea cinerea 
Cod EUNIS: 900; Cod NATURA2000: A028 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

602,25  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

602,25 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 

” ≈” – aproximativ egal 
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speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12. 
Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
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[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

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

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Stârc cenușiu – Ardea cinerea 
Cod EUNIS: 900; Cod NATURA2000: A028 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra speciei 
în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen 
lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 
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MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Stârc cenușiu – Ardea cinerea 
Cod EUNIS: 900; Cod NATURA2000: A028 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii 
în timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice 
este stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul 
apelor în cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri 
extreme în care nivelul apei din toate cele cinci acumulări 
permanente ar fi extrem de scăzut. Specia utilizează și habitatele 
deschise din periferia sitului pentru odihnă și hrănire, mai ales 
pajiștile și pășunile inundate sau acoperite cu bălți rezultate în 
urma topirii zăpezilor. Habitatele forestiere sunt utilizate mai 
ales pentru odihnă în timpul pasajului și iernării. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Ardeola ralloides  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  
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Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Stârc galben - Ardeola ralloides 
Cod EUNIS:903 ; Cod NATURA2000: A024 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1-2 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

2-5  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 
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exprimată prin 
calificative 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Stârc galben - Ardeola ralloides 
Cod EUNIS:903; Cod NATURA2000: A024 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

602,25  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

602,25 ha 

B.7. 
Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
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habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 
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Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Stârc galben - Ardeola ralloides 
Cod EUNIS:903; Cod NATURA2000: A024 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 

Valoarea 
actuală a 

Tendința 
viitoare a 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 

Perspective Figura 
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parametrului parametrului și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Stârc galben - Ardeola ralloides 
Cod EUNIS:903 ; Cod NATURA2000: A024 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut.. Habitatele forestiere sunt utilizate mai ales pentru 
odihnă în timpul pasajului  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   
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Asio otus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Ciuf de pădure – Asio otus 
Cod EUNIS:906 ; Cod NATURA2000: A221 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

0 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

0 - 1 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 

Nu este cazul 
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populaţiei speciei 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Necunoscută 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

"XX" - nu există date suficiente pentru a putea stabili că 
starea de conservare din punct de vedere al populației 
speciei nu este în nici într-un caz favorabilă. 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 
 

  Nu există date 

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

A.1 Specia 
Ciuf de pădure – Asio otus 
Cod EUNIS:906 ; Cod NATURA2000: A221 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227,39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

225 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
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necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - Necunoscută 
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rea  
[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Ciuf de pădure – Asio otus 
Cod EUNIS:906; Cod NATURA2000: A221 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"x" - necunoscută; 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"x" - necunoscut 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

X - perspective necunoscute 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal, 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF X (necunoscute) X (necunoscute) Necunoscute  
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MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[C.5] Necunoscut 
[C.8] Favorabil 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10] – Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ciuf de pădure – Asio otus 
Cod EUNIS:906 ; Cod NATURA2000: A221 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

"XX" - nu există date pentru a putea stabili că starea globală de 
conservare nu este în nici într-un caz favorabilă. 

D.6 Informaţii suplimentare 

Specia  nu a fost observată în sit în sezonul decembrie 2017 – 
octombrie 2018. Nu există observații în bazele de date cu privire la 
prezența speciei în sit. Este necesară colectarea datelor din teren, 
multianual, pentru a se genera tendințe relevante. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] Necunoscut 
[B.15] U1" - nefavorabilă – inadecvată 
[C.9] "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Buteo buteo  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Șorecar comun – Buteo buteo 
Cod EUNIS:926 ; Cod NATURA2000: A087 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2-3 indivizi 

410 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

409 
   

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3-4 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 Tendinţa stării de „X” – necunoscută 
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conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Șorecar comun – Buteo buteo 
Cod EUNIS:926 ; Cod NATURA2000: A087 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

602,25 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

602,25 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 
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B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Șorecar comun – Buteo buteo 
Cod EUNIS:926 ; Cod NATURA2000: A087 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 
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MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Șorecar comun – Buteo buteo 
Cod EUNIS:926 ; Cod NATURA2000: A087 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Distribuția speciei include și alte habitate anexate, care întrețin 
necesarul de hrănire în perioada de reproducere, dar care nu au fost 
calculate în cadrul VRSF. Încadrarea speciei în categoria "U2" - 
nefavorabilă – rea  a stării globale de conservare se datorează 
impactului potențial mare al presiunilor actuale și amenințărilor 
viitoare asupra habitatelor de hrănire și se referă mai ales la 
reducerea suprafețelor totale de habitate naturale în avantajul celor 
suprafețelor puternic influențate antropic, în interiorul sau în 
imediata apropiere a sitului. Exemple sunt amplasamentele de 
natura industrială din proximitatea sitului. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Carduelis cannabina  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Cânepar - Carduelis cannabina 
Cod EUNIS:943; Cod NATURA2000: A366 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 - 2 perechi 

A.4 Calitatea datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
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referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

2 - 4 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

„X” – necunoscută 
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vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Cânepar - Carduelis cannabina 
Cod EUNIS:943; Cod NATURA2000: A366 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 

"x" - necunoscută 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 417



 
 

416 
   

speciei 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 
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A.1 Specia 
Cânepar - Carduelis cannabina 
Cod EUNIS:943; Cod NATURA2000: A366 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 
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MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Cânepar - Carduelis cannabina 
Cod EUNIS:943; Cod NATURA2000: A366 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Mai mulți indivizi cuibăritori 
care se hrănesc în sit, cuibăresc în imediata apropiere a acestuia. 
Fiind vorba de perioada de cuibărire, suprafața habitatelor în trecut 
nu se poate estima doar din aerofotograme și poze satelitare, fiind 
nevoie de detalii structurale din teren. Modificări de amploare 
mică-medie în structura habitatelor deschise și semideschise pot 
afecta efectivele populaționale modificându-se capacitatea de 
suport.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Carduelis carduelis  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Sticlete – Carduelis carduelis 
Cod EUNIS:944; Cod NATURA2000: A364 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 

9 - 15 perechi 
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protejată 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

11 - 18 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 
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A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Sticlete – Carduelis carduelis 
Cod EUNIS:944; Cod NATURA2000: A364 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 
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B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Sticlete – Carduelis carduelis 
Cod EUNIS:944; Cod NATURA2000: A364 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 
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MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Sticlete – Carduelis carduelis 
Cod EUNIS:944; Cod NATURA2000: A364 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere; 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de 
cuibărire, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Carduelis chloris  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Florinte - Carduelis chloris  
Cod EUNIS: 945; Cod NATURA2000: A745 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 Mărimea populaţiei 10 -14 perechi 
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speciei în aria naturală 
protejată 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

12 -16 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 

Favorabilă 
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populaţiei speciei 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Florinte - Carduelis chloris  
Cod EUNIS: 945; Cod NATURA2000: A745 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 

” ≈” – aproximativ egal 
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speciei 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Florinte - Carduelis chloris  
Cod EUNIS: 945; Cod NATURA2000: A745 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 
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[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Florinte - Carduelis chloris  
Cod EUNIS: 945; Cod NATURA2000: A745 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de 
cuibărire, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Certhia familiaris 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Cojoaică de pădure - Certhia familiaris 
Cod EUNIS: 956 ; Cod NATURA2000: A334 

A.2 Statut de prezență Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
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temporală a speciilor naturală protejată pentru reproducere); 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2 - 4 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3 - 6 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 
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A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

"FV" - favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Cojoaică de pădure - Certhia familiaris 
Cod EUNIS: 956 ; Cod NATURA2000: A334 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

56 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

55 - 58 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. Raportul dintre suprafaţa ” ≈” – aproximativ egal 
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adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare    
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[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

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

A.1 Specia 
Cojoaică de pădure - Certhia familiaris 
Cod EUNIS: 956 ; Cod NATURA2000: A334 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 
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MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Cojoaică de pădure - Certhia familiaris 
Cod EUNIS: 956 ; Cod NATURA2000: A334 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatul de plasare a cuibului și 
hrănire în timpul reproducerii și anume fondul forestier situat între 
acumulările permanente Brătești și Bunget II. Respectivul fond 
forestier se află sub presiuni antropice cu posibil impact 
semnificativ asupra cuibăririi speciei, având în vedere apropierea 
față de localitatea Bungetu, calitatea și suprafața habitatului putând 
fi modificate în timp. Specia este foarte sensibilă la deranj în 
timpul cuibăririi. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Charadrius dubius 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Prundăraș gulerat mic - Charadrius dubius 
Cod EUNIS:960 ; Cod NATURA2000: A136 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 
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A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

5 - 25  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 Starea de conservare din Favorabilă 
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punct de vedere al 
populaţiei speciei 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Prundăraș gulerat mic - Charadrius dubius 
Cod EUNIS:960 ; Cod NATURA2000: A136 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 

” ≈” – aproximativ egal 
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speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
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[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

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

A.1 Specia 
Prundăraș gulerat mic - Charadrius dubius 
Cod EUNIS:960 ; Cod NATURA2000: A136 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 

Bune 4 
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VRSF) 
  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Prundăraș gulerat mic - Charadrius dubius 
Cod EUNIS:960 ; Cod NATURA2000: A136 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează marginile apelor pentru hrănire. În 
anumite perioade, unele din acumulările permanente sunt golite 
aproape complet, acestea constituind zone de hrănire propice 
pentru această specie limicolă. 
  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

440 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

439 
   

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Prundăraș gulerat mic - Charadrius dubius 
Cod EUNIS:960 ; Cod NATURA2000: A136 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2 -3 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3 – 6 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 441



 
 

440 
   

exprimată prin 
calificative 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Fluierar de munte - Actitis hypoleucos  
Cod EUNIS:848 ; Cod NATURA2000: A168 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 
Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
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habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 
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Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Fluierar de munte - Actitis hypoleucos  
Cod EUNIS:848 ; Cod NATURA2000: A168 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 
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La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de munte - Actitis hypoleucos  
Cod EUNIS:848 ; Cod NATURA2000: A168 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor din 
marginea suprafețelor acvatice. Vulnerabilitatea acestor habitate 
constă mai ales în modificarea lor prin a face loc construcțiilor, 
drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 
Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. 
Zonele limicole lipsite de vegetație sau cu vegetație puțină pe care 
această specie le preferă pentru cuibărit sunt deseori deranjate de 
prezența pescarilor sau adăpatul vitelor, caprelor sau oilor. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
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Chlidonias hybridus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Chirighiță cu obraji albi - Chlidonias hybridus 
Cod EUNIS:965 ; Cod NATURA2000: A196 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

27 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

25 - 75  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 

Nu este cazul 
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populaţiei speciei 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Chirighiță cu obraji albi - Chlidonias hybridus 
Cod EUNIS:965 ; Cod NATURA2000: A196 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. Suprafaţa  adecvată a 570 - 580 ha 
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habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
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0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Chirighiță cu obraji albi - Chlidonias hybridus 
Cod EUNIS:965 ; Cod NATURA2000: A196 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 
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MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Chirighiță cu obraji albi - Chlidonias hybridus 
Cod EUNIS:965 ; Cod NATURA2000: A196 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează marginile apelor pentru odihnă.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută 
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- inadecvată - rea 
Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Chirighiță cu obraji albi - Chlidonias hybridus 
Cod EUNIS:965 ; Cod NATURA2000: A196 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 pereche 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1-3 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Chirighiță cu obraji albi - Chlidonias hybridus 
Cod EUNIS:965 ; Cod NATURA2000: A196 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 
Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 

Nu este cazul 
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anterior 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
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[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Chirighiță cu obraji albi - Chlidonias hybridus 
Cod EUNIS:965 ; Cod NATURA2000: A196 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
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Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Chirighiță cu obraji albi - Chlidonias hybridus 
Cod EUNIS:965 ; Cod NATURA2000: A196 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor din 
marginea suprafețelor acvatice. Vulnerabilitatea acestor habitate 
constă mai ales în modificarea lor prin a face loc construcțiilor, 
drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 
Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. 
Specia utilizează pentru cuibărire insulele formate în cadrul 
acumulării permanente Ilfoveni. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 
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 [A.16] – Favorabilă 

[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Chlidonias leucopterus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Chirighiță cu aripi albe – Chlidonias leucopterus 
Cod EUNIS:966 ; Cod NATURA2000: A198 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 - 10  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 Calitatea datelor privind insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Chirighiță cu aripi albe – Chlidonias leucopterus 
Cod EUNIS:966 ; Cod NATURA2000: A198 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul 
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habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 
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MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Chirighiță cu aripi albe – Chlidonias leucopterus 
Cod EUNIS:966 ; Cod NATURA2000: A198 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
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impacturilor asupra 
speciei în viitor 

viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Chirighiță cu aripi albe – Chlidonias leucopterus 
Cod EUNIS:966 ; Cod NATURA2000: A198 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
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nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează marginile apelor pentru hrănire.   

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Chlidonias niger  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Chirighiță neagră - Chlidonias niger  
Cod EUNIS:967 ; Cod NATURA2000: A197 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

3 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

2 - 10  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 

"≈" - aproximativ egal 
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mărimea populaţiei 
actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Chirighiță neagră - Chlidonias niger  
Cod EUNIS:967 ; Cod NATURA2000: A197 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 

573,86 ha 
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protejată 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 
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B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Chirighiță neagră - Chlidonias niger  
Cod EUNIS:967 ; Cod NATURA2000: A197 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 

FV - favorabile 
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habitatului speciei 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Chirighiță neagră - Chlidonias niger  
Cod EUNIS:967 ; Cod NATURA2000: A197 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
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timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează marginile apelor pentru hrănire.   

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
 
Ciconia ciconia  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Barză albă – Ciconia ciconia 
Cod EUNIS:969 ; Cod NATURA2000: A031 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

3-4 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

4-6 perechi 

A.9 
Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 
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favorabilă 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Barză albă – Ciconia ciconia 
Cod EUNIS:969 ; Cod NATURA2000: A031 

A.2 Tipul populației speciei în Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
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aria naturală protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

602,25  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

602,25 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 Tendinţa stării de "-" - se înrăutățește, 
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conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Barză albă – Ciconia ciconia 
Cod EUNIS:969 ; Cod NATURA2000: A031 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 Perspectivele speciei din U2 - nefavorabile - inadecvate 
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punct de vedere al 
habitatului speciei 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U2 - nefavorabile - inadecvate 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Barză albă – Ciconia ciconia 
Cod EUNIS:969 ; Cod NATURA2000: A031 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul perioadei de reproducere a fost estimată pe baza 
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a 
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habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând 
mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor permanente. Specia 
utilizează habitatele acvatice din cadrul sitului pentru hrănire și 
odihnă, dar se hrănește preponderent în cadrul pajiștilor și 
terenurilor agricole din proximitatea sitului, depinzând foarte mult 
de starea acestora. Specia a fost încadrată în categoria 
Nefavorabilă – inadecvată, datorită dependenței față de habitatele 
deschise, de pajiști și terenuri arabile din proximitatea sitului, 
habitate asupra cărora există presiuni antropice cu potențial impact 
asupra capacității de suport a zonei și evident, asupra efectivelor 
populaționale, în timp. Specia nu cuibărește în sit, ci în localitățile 
din proximitate, utilizând situl pentru procurearea de material de 
cuib și hrană.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Barză albă – Ciconia ciconia 
Cod EUNIS:969 ; Cod NATURA2000: A031 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

103 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 Mărimea populaţiei de 75 - 150  indivizi 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 471



 
 

470 
   

referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Barză albă – Ciconia ciconia 
Cod EUNIS:969 ; Cod NATURA2000: A031 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

602,25  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

602,25 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 
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calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Barză albă – Ciconia ciconia 
Cod EUNIS:969 ; Cod NATURA2000: A031 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 Raportul dintre suprafaţa ">" - mai mare 
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adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U2 - nefavorabile - inadecvate 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U2 - nefavorabile - inadecvate 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Barză albă – Ciconia ciconia 
Cod EUNIS:969 ; Cod NATURA2000: A031 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 
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D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente. Specia utilizează  habitatele 
acvatice din cadrul sitului pentru hrănire și odihnă, dar se hrănește 
preponderent în cadrul pajiștilor și terenurilor agricole din 
proximitatea sitului, depinzând foarte mult de starea acestora. 
Specia a fost încadrată în categoria Nefavorabilă – inadecvată, 
datorită numărului mare de indivizi în pasaj care sunt dependenți 
de suprafețele de pajiști și terenuri arabile din proximitatea sitului, 
habitate asupra cărora există presiuni antropice cu potențial impact 
asupra capacității de suport a zonei și evident, asupra efectivelor 
populaționale, în timp. Numărul mare de indivizi în pasaj au fost 
în perioada de cuibărire, fiind indivizi de anul doi necuibăritori.  

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Ciconia nigra 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Barză neagră – Ciconia nigra 
Cod EUNIS:970 ; Cod NATURA2000: A030 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

13 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 

Nesemnificativă 

476 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

475 
   

naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

10 - 30  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei    
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în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

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

A.1 Specia 
Barză neagră – Ciconia nigra 
Cod EUNIS:970 ; Cod NATURA2000: A030 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

602,25  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

602,25 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 
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B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Barză neagră – Ciconia nigra 
Cod EUNIS:970 ; Cod NATURA2000: A030 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 

"≈" - aproximativ egal, 
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pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
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speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Barză neagră – Ciconia nigra 
Cod EUNIS:970 ; Cod NATURA2000: A030 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru odihnă și hrănire, mai ales pajiștile și pășunile 
inundate sau acoperite cu bălți rezultate în urma topirii zăpezilor. 
Habitatele forestiere sunt utilizate mai ales pentru odihnă în timpul 
pasajului. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Barză neagră – Ciconia nigra 
Cod EUNIS:970 ; Cod NATURA2000: A030 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 pereche 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 Raportul dintre mărimea 0-2% 
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populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 pereche 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

"FV" - favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
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vedere al populaţiei   
 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Barză neagră – Ciconia nigra 
Cod EUNIS:970 ; Cod NATURA2000: A030 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

602,25 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

602,25 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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suprafeţei habitatului 
speciei 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Barză neagră – Ciconia nigra 
Cod EUNIS:970 ; Cod NATURA2000: A030 

A.2 Tipul populației speciei în Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
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aria naturală protejată naturală protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 
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 [C.10]  - Mediu 

[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Barză neagră – Ciconia nigra 
Cod EUNIS:970 ; Cod NATURA2000: A030 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatul de plasare a cuibului și 
anume fondul forestier situat între acumulările permanente Brătești 
și Bunget II. Respectivul fond forestier se află sub presiuni 
antropice cu posibil impact semnificativ asupra cuibăririi speciei, 
având în vedere apropierea față de localitatea Bungetu, calitatea și 
suprafața habitatului putând fi modificate în timp. Specia este 
foarte sensibilă la deranj în timpul cuibăririi. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Coccothraustes coccothraustes  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Botgros - Coccothraustes coccothraustes 
Cod EUNIS: 980 ; Cod NATURA2000: A373 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

6 - 11 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 

0-2% 
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mărimea populaţiei 
naţionale  

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

8 - 13 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   
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MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Botgros - Coccothraustes coccothraustes 
Cod EUNIS: 980 ; Cod NATURA2000: A373 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Botgros - Coccothraustes coccothraustes 
Cod EUNIS: 980 ; Cod NATURA2000: A373 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 Tendinţa viitoare a "0" - stabilă 
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mărimii populaţiei 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu   
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[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Botgros - Coccothraustes coccothraustes 
Cod EUNIS: 980; Cod NATURA2000: A373 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere; 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de 
cuibărire, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Corvus corone  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Cioară grivă - Corvus corone  
Cod EUNIS:991 ; Cod NATURA2000: A349 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2 – 4 indivizi 

A.4 
Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 
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protejată  

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3 - 6 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 
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A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Cioară grivă - Corvus corone  
Cod EUNIS:991 ; Cod NATURA2000: A349 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

202,8 ha   

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

201 - 205 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 493



 
 

492 
   

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Cioară grivă - Corvus corone  
Cod EUNIS:991 ; Cod NATURA2000: A349 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8]    
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în stare favorabilă 

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Cioară grivă - Corvus corone  
Cod EUNIS:991 ; Cod NATURA2000: A349 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Locația cuiburilor nu este cunoscută, aceasta putând fi în afara 
sitului. Specia utilizează cu siguranță habitatele deschise din 
cadrul sitului pentru hrănire atât în timpul reproducerii cât și în 
restul anului. Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare 
acestei specii în timpul perioadei de reproducere, pentru hrănire, a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare. Este 
necesară colectarea datelor din teren, multianual, pentru a se 
genera tendințe relevante.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Corvus monedula  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Stâncuță - Corvus monedula 
Cod EUNIS: 993 ; Cod NATURA2000: A347 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 

36 indivizi 
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protejată 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

30 – 50 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 
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A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Stâncuță - Corvus monedula 
Cod EUNIS: 993 ; Cod NATURA2000: A347 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

202,8 ha   

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

201 - 205 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 
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B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Stâncuță - Corvus monedula 
Cod EUNIS: 993 ; Cod NATURA2000: A347 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
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Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Stâncuță - Corvus monedula 
Cod EUNIS: 993 ; Cod NATURA2000: A347 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Majoritatea perechilor cuibăresc în construcțiie din periferia 
sitului, în estul acumulării permanente Bunget I, utilizând 
habitatele deschise și semideschise pentru hrănire. Tendința 
actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în timpul 
perioadei de reproducere, pentru hrănire, a fost estimată pe baza 
aerofotogramelor și hărților satelitare. Este necesară colectarea 
datelor din teren, multianual, pentru a se genera tendințe relevante.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Coturnix coturnix 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Prepeliță – Coturnix coturnix 
Cod EUNIS: 994 ; Cod NATURA2000: A113 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 Mărimea populaţiei 1 -3 perechi 
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speciei în aria naturală 
protejată 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

2 - 4 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 

"FV" - favorabilă 

502 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

501 
   

populaţiei speciei 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Prepeliță – Coturnix coturnix 
Cod EUNIS: 994 ; Cod NATURA2000: A113 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

202,8 ha   

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

201 - 205 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 

” ≈” – aproximativ egal 
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actuală a habitatului 
speciei 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 

 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Prepeliță – Coturnix coturnix 
Cod EUNIS: 994 ; Cod NATURA2000: A113 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
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Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  
 [C.5] FV - perspective bune 

[C.8] U1 - nefavorabile - rele 
 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Prepeliță – Coturnix coturnix 
Cod EUNIS: 994 ; Cod NATURA2000: A113 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatele deschise, necesare 
pentru perioada de reproducere. Specia utilizează pajiștile și 
terenurile arabile din periferia sitului în perioada de reproducere.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Crex crex  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Cârstel de câmp – Crex crex 
Cod EUNIS:995 ; Cod NATURA2000: A122 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

3 - 4 perechi 

A.4 
Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 
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protejată  

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

4 - 8 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

"FV" - favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 
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A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Cârstel de câmp – Crex crex 
Cod EUNIS:995 ; Cod NATURA2000: A122 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

202,8 ha   

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

201 - 205 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 
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B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 

 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 
A.1 Specia Cârstel de câmp – Crex crex 
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Cod EUNIS:995 ; Cod NATURA2000: A122 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 
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MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Cârstel de câmp – Crex crex 
Cod EUNIS:995 ; Cod NATURA2000: A122 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatele deschise, necesare 
pentru perioada de reproducere. Specia utilizează pajiștile și 
terenurile arabile din periferia sitului în perioada de reproducere. 
Un număr de 2-3 perechi cuibăresc în cadrul acumulării 
nepermanente Udreștii, fiind puternic amenințate de suprapășunat. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Cuculus canorus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Cuc – Cuculus canorus 
Cod EUNIS:997 ; Cod NATURA2000: A212 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

4 - 9 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 

0-2% 
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naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

5 - 10 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   
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MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Cuc – Cuculus canorus 
Cod EUNIS:997 ; Cod NATURA2000: A212 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Cuc – Cuculus canorus 
Cod EUNIS:997 ; Cod NATURA2000: A212 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 Tendinţa viitoare a "0" - stabilă 
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mărimii populaţiei 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu   
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[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Cuc – Cuculus canorus 
Cod EUNIS:997 ; Cod NATURA2000: A212 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de 
reproducere, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Cygnus cygnus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Lebădă de iarnă – Cygnus cygnus 
Cod EUNIS:1004 ; Cod NATURA2000: A038 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

89 indivizi 

A.4 
Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 
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protejată  

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

75 - 150  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 
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A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Lebădă de iarnă – Cygnus cygnus 
Cod EUNIS:1004 ; Cod NATURA2000: A038 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" – necunoscută 
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B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" – necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

 
 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 
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A.1 Specia 
Lebădă de iarnă – Cygnus cygnus 
Cod EUNIS:1004 ; Cod NATURA2000: A038 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U2 - nefavorabile - inadecvate 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U2 - nefavorabile - inadecvate 
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MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Lebădă de iarnă – Cygnus cygnus 
Cod EUNIS:1004 ; Cod NATURA2000: A038 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează de habitatele acvatice din cadrul sitului 
pentru hrănire și odihnă, dar se hrănește preponderent în cadrul 
pajiștilor și terenurilor agricole din proximitatea sitului, depinzând 
foarte mult de starea acestora.  

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Lebădă de iarnă – Cygnus cygnus 
Cod EUNIS:1004 ; Cod NATURA2000: A038 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

132 indivizi 

A.4 Calitatea datelor bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
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referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

100 - 200  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

„X” – necunoscută 
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vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Lebădă de iarnă – Cygnus cygnus 
Cod EUNIS:1004 ; Cod NATURA2000: A038 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 

"x" - necunoscută 
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speciei 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 
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A.1 Specia 
Lebădă de iarnă – Cygnus cygnus 
Cod EUNIS:1004 ; Cod NATURA2000: A038 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U2 - nefavorabile - inadecvate 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U2 - nefavorabile - inadecvate 
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MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Lebădă de iarnă – Cygnus cygnus 
Cod EUNIS:1004 ; Cod NATURA2000: A038 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează de habitatele acvatice din cadrul sitului 
pentru hrănire și odihnă, dar se hrănește preponderent în cadrul 
pajiștilor și terenurilor agricole din proximitatea sitului, depinzând 
foarte mult de starea acestora. Acumulările permanente pot fi 
acoperite cu gheață în proporții destul de mari, numărul mare de 
indivizi concentrându-se doar pe unele din acestea.  

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Cygnus olor  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Lebădă de vară - Cygnus olor 
Cod EUNIS:1005 ; Cod NATURA2000: A036 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 Mărimea populaţiei 26 indivizi 
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speciei în aria naturală 
protejată 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

25 - 50  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 

Favorabilă 
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populaţiei speciei 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Lebădă de vară - Cygnus olor 
Cod EUNIS:1005 ; Cod NATURA2000: A036 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 

” ≈” – aproximativ egal 
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actuală a habitatului 
speciei 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
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[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

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

A.1 Specia 
Lebădă de vară - Cygnus olor 
Cod EUNIS:1005 ; Cod NATURA2000: A036 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 

Bune 4 
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VRSF) 
  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Lebădă de vară - Cygnus olor 
Cod EUNIS:1005 ; Cod NATURA2000: A036 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează marginile apelor pentru hrănire. Există 
șanse ca această specie să cuibărească în sit în anii următori. 
Indivizi subadulți necuibăritori se stabilesc în sit pe o periodă mai 
îndelungată decât pasajul în sine. Există posibilitate cuibăririi în 
anii următori.   

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   
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TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Lebădă de vară - Cygnus olor 
Cod EUNIS:1005 ; Cod NATURA2000: A036 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

28 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

25- 50  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 
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A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Lebădă de vară - Cygnus olor 
Cod EUNIS:1005 ; Cod NATURA2000: A036 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 

565 – 585 ha 
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naturală protejată 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
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MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Lebădă de vară - Cygnus olor 
Cod EUNIS:1005 ; Cod NATURA2000: A036 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
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Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
Figura 4: 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Lebădă de vară - Cygnus olor 
Cod EUNIS:1005 ; Cod NATURA2000: A036 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează marginile apelor pentru hrănire.   

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută 
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- inadecvată - rea 
Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Delichon urbica 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Lăstul de casă - Delichon urbica  
Cod EUNIS:1006; Cod NATURA2000: A738 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

90 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

75 - 150  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 537



 
 

536 
   

populaţiei speciei 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Lăstul de casă - Delichon urbica  
Cod EUNIS:1006; Cod NATURA2000: A738 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 
Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 

Nu este cazul 
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planul de management 
anterior 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
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Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Lăstul de casă - Delichon urbica  
Cod EUNIS:1006; Cod NATURA2000: A738 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

540 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

539 
   

speciei în viitor asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Lăstul de casă - Delichon urbica  
Cod EUNIS:1006; Cod NATURA2000: A738 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente. Specia se hrănește în timpul 
pasajului, în zbor, deasupra habitatelor acvatice. Specia utilizează 
și habitatele deschise din periferia sitului pentru hrănire. 
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MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Dendrocopos major  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Ciocănitoare pestriță mare - Dendrocopos major  
Cod EUNIS:1008 ; Cod NATURA2000: A237 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

4 - 7 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

4 - 7 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 Tendinţa actuală a „X” – necunoscută 
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mărimii populaţiei speciei 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

"FV" - favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Ciocănitoare pestriță mare - Dendrocopos major  
Cod EUNIS:1008 ; Cod NATURA2000: A237 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

56 ha    55 - 58 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

55 - 58 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 

- 

544 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

543 
   

speciei 
 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Ciocănitoare pestriță mare - Dendrocopos major  
Cod EUNIS:1008 ; Cod NATURA2000: A237 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 Efectul cumulat al Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
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impacturilor asupra 
speciei în viitor 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ciocănitoare pestriță mare - Dendrocopos major  
Cod EUNIS:1008 ; Cod NATURA2000: A237 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatul de plasare a cuibului și 
hrănire în timpul reproducerii și anume fondul forestier situat între 
acumulările permanente Brătești și Bunget II. Respectivul fond 
forestier se află sub presiuni antropice cu posibil impact 
semnificativ asupra cuibăririi speciei, având în vedere apropierea 
față de localitatea Bungetu, calitatea și suprafața habitatului putând 
fi modificate în timp. Specia este foarte sensibilă la deranj în 
timpul cuibăririi. 
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MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Dendrocopos medius  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Ciocănitoare de stejar – Dendrocopos medius 
Cod EUNIS:1011 ; Cod NATURA2000:A238 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2 - 4 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3 - 5 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 Tendinţa actuală a „X” – necunoscută 
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mărimii populaţiei speciei 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

"FV" - favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Ciocănitoare de stejar – Dendrocopos medius 
Cod EUNIS:1011; Cod NATURA2000:A238 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

56 ha     

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

55 - 58 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 

- 
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speciei 
 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Ciocănitoare de stejar – Dendrocopos medius 
Cod EUNIS:1011 ; Cod NATURA2000:A238 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
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speciei în viitor semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ciocănitoare de stejar – Dendrocopos medius 
Cod EUNIS:1011 ; Cod NATURA2000:A238 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatul de plasare a cuibului și 
hrănire în timpul reproducerii și anume fondul forestier situat între 
acumulările permanente Brătești și Bunget II. Respectivul fond 
forestier se află sub presiuni antropice cu posibil impact 
semnificativ asupra cuibăririi speciei, având în vedere apropierea 
față de localitatea Bungetu, calitatea și suprafața habitatului putând 
fi modificate în timp. Specia este foarte sensibilă la deranj în 
timpul cuibăririi. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
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Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  
 [A.16] – Favorabilă 

[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Egretta alba  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Egretă mare- Egretta alba 
Cod EUNIS:1015 ; Cod NATURA2000: A027 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

18 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

10 - 50  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 
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A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Egretă mare- Egretta alba 
Cod EUNIS:1015 ; Cod NATURA2000: A027 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 
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B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 
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MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Egretă mare- Egretta alba 
Cod EUNIS:1015 ; Cod NATURA2000: A027 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 
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C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Egretă mare- Egretta alba 
Cod EUNIS:1015 ; Cod NATURA2000: A027 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
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nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru odihnă și hrănire.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Egretta garzetta  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Egretă mică – Egretta garzetta  
Cod EUNIS:1016 ; Cod NATURA2000: A026 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 pereche 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1-3 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 

"≈" - aproximativ egal 
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mărimea populaţiei 
actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Egretă mică – Egretta garzetta  
Cod EUNIS:1016 ; Cod NATURA2000: A026 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
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protejată 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 
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B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Egretă mică – Egretta garzetta  
Cod EUNIS:1016 ; Cod NATURA2000: A026 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

"U2" - nefavorabile - rele, 
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C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Egretă mică – Egretta garzetta  
Cod EUNIS:1016 ; Cod NATURA2000: A026 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor din 
marginea suprafețelor acvatice. Vulnerabilitatea acestor habitate 
constă mai ales în modificarea lor prin a face loc construcțiilor, 
drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 
Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
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ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. 
Zonele limicole cu arubuști pe care această specie le preferă pentru 
cuibărit sunt deseori deranjate de prezența pescarilor sau adăpatul 
vitelor, caprelor sau oilor. 

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Egretă mică – Egretta garzetta  
Cod EUNIS:1016 ; Cod NATURA2000: A026 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

61 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

50 - 100  indivizi 

A.9 
Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
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referinţă pentru starea 
favorabilă 

habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 
A.1 Specia Egretă mică – Egretta garzetta  
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Cod EUNIS:1016 ; Cod NATURA2000: A026 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 

"FV" - favorabilă, 
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habitatului speciei 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Egretă mică – Egretta garzetta  
Cod EUNIS:1016 ; Cod NATURA2000: A026 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 Raportul dintre suprafaţa "≈" - aproximativ egal 
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adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Egretă mică – Egretta garzetta  
Cod EUNIS:1016 ; Cod NATURA2000: A026 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 
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D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru odihnă și hrănire, mai ales pajiștile și pășunile 
inundate sau acoperite cu bălți rezultate în urma topirii zăpezilor. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Emberiza citrinella  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Presură galbenă – Emberiza citrinella 
Cod EUNIS:1023 ; Cod NATURA2000: A376 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

20 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

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

Nu este cazul 
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anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

10 - 50  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
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protejată [A.8.] 

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

A.1 Specia 
Presură galbenă – Emberiza citrinella 
Cod EUNIS:1023 ; Cod NATURA2000: A376 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 Tendinţa actuală globală "0" - stabilă 
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a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Presură galbenă – Emberiza citrinella 
Cod EUNIS:1023 ; Cod NATURA2000: A376 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 Perspectivele speciei din FV - perspective bune 
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punct de vedere al 
populaţiei 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
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Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Presură galbenă – Emberiza citrinella 
Cod EUNIS:1023 ; Cod NATURA2000: A376 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul iernării fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților 
satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor necesare este stabilă 
la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul 
acumulărilor permanente. Specia utilizează toate habitatele 
deschise și semideschise, mai ales aliniamentele de tufișuri de pe 
marginile acumulărilor permanente, precum și pajiștile și 
terenurile arabile din proximitatea sitului. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Erithacus rubecula  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Măcăleandru – Erithacus rubecula 
Cod EUNIS:1029 ; Cod NATURA2000: A269 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

4 - 8 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 

Nesemnificativă 
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naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

6 - 12 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în    
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aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

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

A.1 Specia 
Măcăleandru – Erithacus rubecula 
Cod EUNIS:1029 ; Cod NATURA2000: A269 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 
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B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Măcăleandru – Erithacus rubecula 
Cod EUNIS:1029 ; Cod NATURA2000: A269 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 
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C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 
A.1 Specia Măcăleandru – Erithacus rubecula 
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Cod EUNIS:1029 ; Cod NATURA2000: A269 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de 
cuibărire, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Falco vespertinus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Vânturel de seară – Falco vespertinus 
Cod EUNIS:1042 ; Cod NATURA2000: A097 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2-4 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 Mărimea populaţiei Nesemnificativă 
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speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3 - 6 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 
Favorabilă Nefavorabilă – Nefavorabilă – rea Necunoscută 
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inadecvată 
Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Vânturel de seară – Falco vespertinus 
Cod EUNIS:1042 ; Cod NATURA2000: A097 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

602,25 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

602,25 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 
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B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"0" - stabilă, 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Vânturel de seară – Falco vespertinus 
Cod EUNIS:1042 ; Cod NATURA2000: A097 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 Tendinţa viitoare a "0" - stabilă; 
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mărimii populaţiei 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
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Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Vânturel de seară – Falco vespertinus 
Cod EUNIS:1042 ; Cod NATURA2000: A097 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor de hrănire în care sunt incluse și cele 
acvatice, sunt stabile la nivel de sit, specia nedepinzând mult de 
nivelul apelor în cadrul acumulărilor permanente. Este necesară 
colectarea datelor din teren, multianual, pentru a se genera tendințe 
relevante. Fiind o specie răpitoare în pasaj, aceasta poate să 
staționeze în sit pentru perioade foarte scurte de timp, trecând 
nedetectată. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Fringilla coelebs  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Cinteză de pădure – Fringilla coelebs 
Cod EUNIS:1048 ; Cod NATURA2000: A657 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

20 - 30 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 Raportul dintre mărimea 0-2% 
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populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

22 -34 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

"FV" - favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
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vedere al populaţiei   
 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Cinteză de pădure – Fringilla coelebs 
Cod EUNIS:1048 ; Cod NATURA2000: A657 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

56 ha     

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

55 - 58 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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suprafeţei habitatului 
speciei 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Cinteză de pădure – Fringilla coelebs 
Cod EUNIS:1048 ; Cod NATURA2000: A657 

A.2 Tipul populației speciei în Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
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aria naturală protejată naturală protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 
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 [C.10]  - Mediu 

[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Cinteză de pădure – Fringilla coelebs 
Cod EUNIS:1048 ; Cod NATURA2000: A657 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatul de plasare a cuibului și 
hrănire în timpul reproducerii și anume fondul forestier situat între 
acumulările permanente Brătești și Bunget II. Respectivul fond 
forestier se află sub presiuni antropice cu posibil impact 
semnificativ asupra cuibăririi speciei, având în vedere apropierea 
față de localitatea Bungetu, calitatea și suprafața habitatului putând 
fi modificate în timp. Specia este foarte sensibilă la deranj în 
timpul cuibăririi. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Fulica atra  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Lișiță – Fulica atra 
Cod EUNIS:1052 ; Cod NATURA2000:A125 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2 - 4 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 

0-2% 
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naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3-7 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   
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MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Lișiță – Fulica atra 
Cod EUNIS:1052 ; Cod NATURA2000:A125 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Lișiță – Fulica atra 
Cod EUNIS:1052 ; Cod NATURA2000:A125 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 
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C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu  
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[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Lișiță – Fulica atra 
Cod EUNIS:1052 ; Cod NATURA2000:A125 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor din 
marginea suprafețelor acvatice. Vulnerabilitatea acestor habitate 
constă mai ales în modificarea lor prin a face loc construcțiilor, 
drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 
Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. 
Zonele limicole cu habitate palustre sunt deseori deranjate de 
pescari, sau de animale domestice, astfel zonele propice pentru 
cuibărit sunt puternic afectate, ducând fie la reducerea numărului 
de perechi cuibăritoare fie la reducerea succesului reproductiv.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Lișiță – Fulica atra 
Cod EUNIS:1052 ; Cod NATURA2000:A125 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

420 indivizi 
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A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

350 - 700  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 Tendinţa stării de „X” – necunoscută 
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conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Lișiță – Fulica atra 
Cod EUNIS:1052 ; Cod NATURA2000:A125 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 
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B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Lișiță – Fulica atra 
Cod EUNIS:1052 ; Cod NATURA2000:A125 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
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Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Lișiță – Fulica atra 
Cod EUNIS:1052 ; Cod NATURA2000:A125 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă.  Procentul 
de acoperire cu gheață a suprafețelor habitatelor acvatice poate 
influența puternic numărul de indivizi care iernează în sit. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Lișiță – Fulica atra 
Cod EUNIS:1052 ; Cod NATURA2000:A125 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 
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A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2230 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1500 - 3000  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 Starea de conservare din Favorabilă 
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punct de vedere al 
populaţiei speciei 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Lișiță – Fulica atra 
Cod EUNIS:1052 ; Cod NATURA2000:A125 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 

” ≈” – aproximativ egal 
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speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
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tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

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

A.1 Specia 
Lișiță – Fulica atra 
Cod EUNIS:1052 ; Cod NATURA2000:A125 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la Bune 4 
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fel/deasupra 
VRSF) 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Lișiță – Fulica atra 
Cod EUNIS:1052 ; Cod NATURA2000:A125 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă.  În pasajul 
de primăvară, numărul de indivizi observați a fost mai redus decât 
la începutul pasajul de toamnă. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Galerida cristata  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  
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Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Ciocârlan – Galerida cristata 
Cod EUNIS: 1055 ; Cod NATURA2000:A244 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

5 - 13 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

10 - 20 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 
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exprimată prin 
calificative 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Ciocârlan – Galerida cristata 
Cod EUNIS: 1055 ; Cod NATURA2000:A244 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 
Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
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naturală protejată indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 
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Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Ciocârlan – Galerida cristata 
Cod EUNIS: 1055 ; Cod NATURA2000:A244 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 
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La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ciocârlan – Galerida cristata 
Cod EUNIS: 1055 ; Cod NATURA2000:A244 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Mai mulți indivizi cuibăritori 
care se hrănesc în sit, cuibăresc în imediata apropiere a acestuia. 
Fiind vorba de perioada de cuibărire, suprafața habitatelor în trecut 
nu se poate estima doar din aerofotograme și poze satelitare, fiind 
nevoie de detalii structurale din teren. Modificări de amploare 
mică-medie în structura habitatelor deschise și semideschise pot 
afecta efectivele populaționale modificându-se capacitatea de 
suport.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 
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Gallinula chloropus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Găinușă de baltă - Gallinula chloropus 
Cod EUNIS:1059 ; Cod NATURA2000: A721 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

6 - 9 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

7 - 10 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 
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A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Găinușă de baltă - Gallinula chloropus 
Cod EUNIS:1059 ; Cod NATURA2000: A721 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

57,49ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 

50 – 70 ha 
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naturală protejată 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  

610 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

609 
   

 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Găinușă de baltă - Gallinula chloropus 
Cod EUNIS:1059 ; Cod NATURA2000: A721 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 

Tendința 
viitoare a 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 

Perspective Figura 
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parametrului parametrului și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Găinușă de baltă - Gallinula chloropus 
Cod EUNIS:1059 ; Cod NATURA2000: A721 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Suprafața actuală  a habitatului speciei de 57,49ha și VRSF de 50 
– 70 ha se referă strict la habitatele palustre și combinații ale 
acestor habitate cu altele, habitate cruciale pentru reproducerea 
speciei, suprafață în general direct proporțională cu numărul de 
perechi. Distribuția speciei include și alte habitate anexate, cu 
totalul de 519,63 ha, care întrețin necesarul de hrănire în perioada 
de reproducere, dar care nu au fost calculate în cadrul VRSF. 
Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor 
palustre, care nu ocupă suprafețe foarte mari. Vulnerabilitatea 
acestor habitate constă mai ales în modificarea lor prin a face loc 
construcțiilor, drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
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[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 
Himantopus himantopus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Piciorong - Himantopus himantopus 
Cod EUNIS:1076 ; Cod NATURA2000: A131 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 pereche 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1-3 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Piciorong - Himantopus himantopus 
Cod EUNIS:1076 ; Cod NATURA2000: A131 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 
Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 

Nu este cazul 
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anterior 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
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Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 

x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Piciorong - Himantopus himantopus 
Cod EUNIS:1076 ; Cod NATURA2000: A131 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 
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MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Piciorong - Himantopus himantopus 
Cod EUNIS:1076 ; Cod NATURA2000: A131 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor din 
marginea suprafețelor acvatice. Vulnerabilitatea acestor habitate 
constă mai ales în modificarea lor prin a face loc construcțiilor, 
drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 
Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. 
Zonele limicole fără vegetație pe care această specie le preferă 
pentru cuibărit sunt deseori deranjate de prezența pescarilor sau 
adăpatul de vitelor, caprelor sau oilor. 
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MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Piciorong - Himantopus himantopus 
Cod EUNIS:1076 ; Cod NATURA2000: A131 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

8 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

5 - 25  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 Tendinţa actuală a „X” – necunoscută 
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mărimii populaţiei speciei 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Piciorong - Himantopus himantopus 
Cod EUNIS:1076 ; Cod NATURA2000: A131 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 

- 
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speciei 
 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Piciorong - Himantopus himantopus 
Cod EUNIS:1076 ; Cod NATURA2000: A131 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

"FV" - favorabile 
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C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Piciorong - Himantopus himantopus 
Cod EUNIS:1076 ; Cod NATURA2000: A131 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
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cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru odihnă și hrănire, mai ales pajiștile și pășunile 
inundate sau acoperite cu bălți rezultate în urma topirii zăpezilor. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Hirundo rustica  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rândunică – Hirundo rustica 
Cod EUNIS:1082 ; Cod NATURA2000: A251 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

25 – 50  perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

40 - 80  perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 Raportul dintre mărimea "≈" - aproximativ egal 
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populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Rândunică – Hirundo rustica 
Cod EUNIS:1082 ; Cod NATURA2000: A251 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 
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B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

Nu este cazul 
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vedere al habitatului 
speciei 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Rândunică – Hirundo rustica 
Cod EUNIS:1082 ; Cod NATURA2000: A251 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

626 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

625 
   

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rândunică – Hirundo rustica 
Cod EUNIS:1082 ; Cod NATURA2000: A251 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 Starea globală de - 
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conservare necunoscută 

D.6 Informaţii suplimentare 

Specia nu cuibărește în sit, ci în localitățile din proximitate, 
utilizând habitatele acvatice și habitatele deschise pentru hrănire. 
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul perioadei de reproducere, pentru hrănire, a fost estimată pe 
baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală 
a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, specia 
nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente. Specia se hrănește în timpul pasajului, în zbor, 
deasupra habitatelor acvatice. Specia utilizează și habitatele 
deschise din periferia sitului pentru hrănire. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rândunică – Hirundo rustica 
Cod EUNIS:1082 ; Cod NATURA2000: A251 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

180 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

150 - 300  indivizi 
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A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 629



 
 

628 
   

A.1 Specia 
Rândunică – Hirundo rustica 
Cod EUNIS:1082 ; Cod NATURA2000: A251 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 Starea de conservare din "FV" - favorabilă, 
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punct de vedere al 
habitatului speciei 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Rândunică – Hirundo rustica 
Cod EUNIS:1082 ; Cod NATURA2000: A251 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 Raportul dintre suprafaţa "≈" - aproximativ egal 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 631



 
 

630 
   

adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rândunică – Hirundo rustica 
Cod EUNIS:1082 ; Cod NATURA2000: A251 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 Starea globală de FV" - favorabilă, 
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conservare a speciei 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul perioadei de pajaj, pentru hrănire, a fost estimată pe baza 
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a 
habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând 
mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor permanente. Specia 
se hrănește în timpul pasajului, în zbor, deasupra habitatelor 
acvatice. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru hrănire. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Ixobrychus minutus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Stârc pitic - Ixobrychus minutus 
Cod EUNIS:1090 ; Cod NATURA2000: A022 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1-2 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 Mărimea populaţiei de 1 - 5  indivizi 
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referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Stârc pitic - Ixobrychus minutus 
Cod EUNIS:1090 ; Cod NATURA2000: A022 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 
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calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Stârc pitic - Ixobrychus minutus 
Cod EUNIS:1090 ; Cod NATURA2000: A022 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 Tendinţa viitoare a "0" - stabilă 
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suprafeţei habitatului 
speciei 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Stârc pitic - Ixobrychus minutus 
Cod EUNIS:1090 ; Cod NATURA2000: A022 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 637



 
 

636 
   

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează marginile apelor pentru hrănire.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Lanius collurio  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Sfrâncioc roșiatic – Lanius collurio 
Cod EUNIS:1098 ; Cod NATURA2000: A338 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

9 - 16 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

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

Nu este cazul 
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anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

10 – 20 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Sfrâncioc roșiatic – Lanius collurio 
Cod EUNIS:1098 ; Cod NATURA2000: A338 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 
Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 

"x" - necunoscută 
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suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Sfrâncioc roșiatic – Lanius collurio 
Cod EUNIS:1098 ; Cod NATURA2000: A338 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 
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C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Sfrâncioc roșiatic – Lanius collurio 
Cod EUNIS:1098 ; Cod NATURA2000: A338 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 Tendinţa stării globale de "x" - este necunoscută 
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conservare a speciei 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Mai mulți indivizi cuibăritori 
care se hrănesc în sit, cuibăresc în imediata apropiere a acestuia. 
Fiind vorba de perioada de cuibărire, suprafața habitatelor în trecut 
nu se poate estima doar din aerofotograme și poze satelitare, fiind 
nevoie de detalii structurale din teren. Modificări de amploare 
mică-medie în structura habitatelor deschise și semideschise pot 
afecta efectivele populaționale modificându-se capacitatea de 
suport.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Larus cachinnans  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș pontic - Larus cachinnans 
Cod EUNIS:1106 ; Cod NATURA2000: A459 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

467 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 
Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 

Nu este cazul 
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planul de management 
anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

350 - 700  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
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favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

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

A.1 Specia 
Pescăruș pontic - Larus cachinnans 
Cod EUNIS:1106 ; Cod NATURA2000: A459 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 
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B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Pescăruș pontic - Larus cachinnans 
Cod EUNIS:1106 ; Cod NATURA2000: A459 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 
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C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
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Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș pontic - Larus cachinnans 
Cod EUNIS:1106 ; Cod NATURA2000: A459 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru odihnă și hrănire 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș pontic - Larus cachinnans 
Cod EUNIS:1106 ; Cod NATURA2000: A459 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

136 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 
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A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

100 - 200  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
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decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

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

A.1 Specia 
Pescăruș pontic - Larus cachinnans 
Cod EUNIS:1106 ; Cod NATURA2000: A459 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 Calitatea datelor privind slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
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tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Pescăruș pontic - Larus cachinnans 
Cod EUNIS:1106 ; Cod NATURA2000: A459 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

"≈" - aproximativ egal, 
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şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș pontic - Larus cachinnans 
Cod EUNIS:1106 ; Cod NATURA2000: A459 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul iernării a fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților 
satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă 
la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul 
acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul 
apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de 
scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia sitului 
pentru odihnă și hrănire 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Larus ridibundus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș râzător – Larus ridibundus 
Cod EUNIS:1115 ; Cod NATURA2000:A179 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

580 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 Mărimea populaţiei Nesemnificativă 
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speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

500 - 1000  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 
Favorabilă Nefavorabilă – Nefavorabilă – rea Necunoscută 
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inadecvată 
Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Pescăruș râzător – Larus ridibundus 
Cod EUNIS:1115 ; Cod NATURA2000:A179 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 
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B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Pescăruș râzător – Larus ridibundus 
Cod EUNIS:1115 ; Cod NATURA2000:A179 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 Tendinţa viitoare a "0" - stabilă 
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mărimii populaţiei 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
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Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș râzător – Larus ridibundus 
Cod EUNIS:1115 ; Cod NATURA2000:A179 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru odihnă și hrănire 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș râzător – Larus ridibundus 
Cod EUNIS:1115 ; Cod NATURA2000:A179 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

21 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 

0-2% 
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naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

20 - 50  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   
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MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Pescăruș râzător – Larus ridibundus 
Cod EUNIS:1115 ; Cod NATURA2000:A179 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Pescăruș râzător – Larus ridibundus 
Cod EUNIS:1115 ; Cod NATURA2000:A179 
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A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
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Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș râzător – Larus ridibundus 
Cod EUNIS:1115 ; Cod NATURA2000:A179 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul iernării a fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților 
satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă 
la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul 
acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul 
apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de 
scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia sitului 
pentru odihnă și hrănire 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Locustella luscinioides  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Grelușel de stuf - Locustella luscinioides 
Cod EUNIS:1121 ; Cod NATURA2000: A292 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

7 – 14 perechi 

A.4 
Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 
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protejată  

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

10 - 20 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 
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A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Grelușel de stuf - Locustella luscinioides 
Cod EUNIS:1121 ; Cod NATURA2000: A292 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

57,49ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

50 – 70 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 
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B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 
A.1 Specia Grelușel de stuf - Locustella luscinioides 
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Cod EUNIS:1121 ; Cod NATURA2000: A292 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 
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MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Grelușel de stuf - Locustella luscinioides 
Cod EUNIS:1121 ; Cod NATURA2000: A292 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Suprafața actuală  a habitatului speciei de 57,49ha și VRSF de 50 
– 70 ha se referă strict la habitatele palustre și combinații ale 
acestor habitate cu altele, habitate cruciale pentru reproducerea 
speciei, suprafață în general direct proporțională cu numărul de 
perechi. Distribuția speciei include și alte habitate anexate, cu 
totalul de 519,63 ha, care întrețin necesarul de hrănire în perioada 
de reproducere, dar care nu au fost calculate în cadrul VRSF. 
Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor 
palustre, care nu ocupă suprafețe foarte mari. Vulnerabilitatea 
acestor habitate constă mai ales în modificarea lor prin a face loc 
construcțiilor, drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Luscinia megarhynchos  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Privighetoare roșcată – Luscinia megarhynchos 
Cod EUNIS: 1128 ; Cod NATURA2000: A271 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 

15 – 20  perechi 
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protejată 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

18 – 25 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 
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A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Privighetoare roșcată – Luscinia megarhynchos 
Cod EUNIS: 1128 ; Cod NATURA2000: A271 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 
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B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Privighetoare roșcată – Luscinia megarhynchos 
Cod EUNIS: 1128 ; Cod NATURA2000: A271 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 
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[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Privighetoare roșcată – Luscinia megarhynchos 
Cod EUNIS: 1128 ; Cod NATURA2000: A271 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Mai mulți indivizi cuibăritori 
care se hrănesc în sit, cuibăresc în imediata apropiere a acestuia. 
Fiind vorba de perioada de cuibărire, suprafața habitatelor în trecut 
nu se poate estima doar din aerofotograme și poze satelitare, fiind 
nevoie de detalii structurale din teren. Modificări de amploare 
mică-medie în structura habitatelor deschise și semideschise pot 
afecta efectivele populaționale modificându-se capacitatea de 
suport.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Mergus albellus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Ferestraș mic – Mergellus albellus 
Cod EUNIS: 100662 ; Cod NATURA2000: A767-A 

A.2 Statut de prezență Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
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temporală a speciilor pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

0 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

0 - 5 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 
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A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Necunoscută 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

"XX" - nu există date suficiente pentru a putea stabili că 
starea de conservare din punct de vedere al populației 
speciei nu este în nici într-un caz favorabilă. 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 
 

  Nu există date 

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

A.1 Specia 
Ferestraș mic – Mergellus albellus 
Cod EUNIS: 100662 ; Cod NATURA2000: A767-A 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 

"x" - necunoscută 
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speciei 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

676 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

675 
   

A.1 Specia 
Ferestraș mic – Mergellus albellus 
Cod EUNIS: 100662 ; Cod NATURA2000: A767-A 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"x" - necunoscută; 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"x" - necunoscut 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

X - perspective necunoscute 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal, 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF X (necunoscute) X (necunoscute) Necunoscute  
 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[C.5] Necunoscut 
[C.8] Favorabil 

  

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 677



 
 

676 
   

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10] – Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ferestraș mic – Mergellus albellus 
Cod EUNIS: 100662 ; Cod NATURA2000: A767-A 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

"XX" - nu există date pentru a putea stabili că starea globală de 
conservare nu este în nici într-un caz favorabilă. 

D.6 Informaţii suplimentare 

Specia  nu a fost observată în sit în sezonul decembrie 2017 – 
octombrie 2018. Nu există observații în bazele de date cu privire la 
prezența speciei în sit. Nu există date din trecut cu privire la 
populația din sit, aceeași situație fiind valabilă și pentru suprafața 
habitatelor și calitatea lor, ceea ce duce la imposibilitatea de a 
calcula o tendință actuală relevantă. Este necesară colectarea 
datelor din teren, multianual, pentru a se genera tendințe relevante.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] Necunoscut 
[B.15] U1" - nefavorabilă – inadecvată 
[C.9] "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Merops apiaster 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Prigorie – Merops apiaster 
Cod EUNIS:1141 ; Cod NATURA2000:A230 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

7 - 14  perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 
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A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

5- 25  perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 Starea de conservare  
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necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Prigorie – Merops apiaster 
Cod EUNIS:1141 ; Cod NATURA2000:A230 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 Calitatea datelor privind insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 681



 
 

680 
   

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Prigorie – Merops apiaster 
Cod EUNIS:1141 ; Cod NATURA2000:A230 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8]    
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în stare favorabilă 

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Prigorie – Merops apiaster 
Cod EUNIS:1141 ; Cod NATURA2000:A230 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Specia nu cuibărește în sit, utilizând habitatele acvatice și 
habitatele deschise pentru hrănire în timpul cuibăririi. Indivizi 
părăsind situl cu hrană în cioc au fost văzuți zburând spre nord-
vest, probabil spre locația cuiburilor. Tendința actuală a suprafeței 
habitatelor necesare acestei specii în timpul perioadei de 
reproducere, pentru hrănire, a fost estimată pe baza 
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a 
habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând 
mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor permanente. Specia 
se hrănește în timpul pasajului, în zbor, deasupra habitatelor 
acvatice. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru hrănire. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Miliaria calandra  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Presură sură - Miliaria calandra 
Cod EUNIS:1142 ; Cod NATURA2000: A746 
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A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

22 - 28 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

25 - 32 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 Structura populaţiei nu există date privind structura populaţiei. 
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speciei 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Presură sură - Miliaria calandra 
Cod EUNIS:1142 ; Cod NATURA2000: A746 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. Raportul dintre suprafaţa ” ≈” – aproximativ egal 
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adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă   
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[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

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

A.1 Specia 
Presură sură - Miliaria calandra 
Cod EUNIS:1142 ; Cod NATURA2000: A746 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 
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MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Presură sură - Miliaria calandra 
Cod EUNIS:1142 ; Cod NATURA2000: A746 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Mai mulți indivizi cuibăritori 
care se hrănesc în sit, cuibăresc în imediata apropiere a acestuia. 
Fiind vorba de perioada de cuibărire, suprafața habitatelor în trecut 
nu se poate estima doar din aerofotograme și poze satelitare, fiind 
nevoie de detalii structurale din teren. Modificări de amploare 
mică-medie în structura habitatelor deschise și semideschise pot 
afecta efectivele populaționale modificându-se capacitatea de 
suport.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Motacilla alba  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 
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A.1 Specia 
Codobatură albă – Motacilla alba 
Cod EUNIS:1149 ; Cod NATURA2000: A262 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

5 - 10 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

7 - 13 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 
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calificative 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Codobatură albă – Motacilla alba 
Cod EUNIS:1149 ; Cod NATURA2000: A262 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
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necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 
Favorabilă Nefavorabilă - Nefavorabilă - rea Necunoscută 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 691



 
 

690 
   

inadecvată  
[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Codobatură albă – Motacilla alba 
Cod EUNIS:1149 ; Cod NATURA2000: A262 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la Bune 4 
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fel/deasupra 
VRSF) 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Codobatură albă – Motacilla alba 
Cod EUNIS:1149 ; Cod NATURA2000: A262 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Mai mulți indivizi cuibăritori 
care se hrănesc în sit, cuibăresc în imediata apropiere a acestuia. 
Fiind vorba de perioada de cuibărire, suprafața habitatelor în trecut 
nu se poate estima doar din aerofotograme și poze satelitare, fiind 
nevoie de detalii structurale din teren. Modificări de amploare 
mică-medie în structura habitatelor deschise și semideschise pot 
afecta efectivele populaționale modificându-se capacitatea de 
suport.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 
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Motacilla flava  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Codobatură galbenă – Motacilla flava 
Cod EUNIS:1151 ; Cod NATURA2000: A260 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

21 - 27 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

23- 30 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 
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A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Codobatură galbenă – Motacilla flava 
Cod EUNIS:1151 ; Cod NATURA2000: A260 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 
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B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
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MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Codobatură galbenă – Motacilla flava 
Cod EUNIS:1151 ; Cod NATURA2000: A260 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 

Perspective Figura 
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viitoare a 
parametrului 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Codobatură galbenă – Motacilla flava 
Cod EUNIS:1151 ; Cod NATURA2000: A260 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Mai mulți indivizi cuibăritori 
care se hrănesc în sit, cuibăresc în imediata apropiere a acestuia. 
Fiind vorba de perioada de cuibărire, suprafața habitatelor în trecut 
nu se poate estima doar din aerofotograme și poze satelitare, fiind 
nevoie de detalii structurale din teren. Modificări de amploare 
mică-medie în structura habitatelor deschise și semideschise pot 
afecta efectivele populaționale modificându-se capacitatea de 
suport.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
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[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
Muscicapa striata  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Muscar sur – Muscicapa striata 
Cod EUNIS:1154 ; Cod NATURA2000: A319 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2 - 5 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3 - 6 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

"FV" - favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Muscar sur – Muscicapa striata 
Cod EUNIS:1154 ; Cod NATURA2000: A319 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

56 ha     

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 
Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 

Nu este cazul 
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anterior 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

55 - 58 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
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Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 

x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Muscar sur – Muscicapa striata 
Cod EUNIS:1154 ; Cod NATURA2000: A319 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
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Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Muscar sur – Muscicapa striata 
Cod EUNIS:1154 ; Cod NATURA2000: A319 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatul de plasare a cuibului și 
hrănire în timpul reproducerii și anume fondul forestier situat între 
acumulările permanente Brătești și Bunget II. Respectivul fond 
forestier se află sub presiuni antropice cu posibil impact 
semnificativ asupra cuibăririi speciei, având în vedere apropierea 
față de localitatea Bungetu, calitatea și suprafața habitatului putând 
fi modificate în timp. Specia este foarte sensibilă la deranj în 
timpul cuibăririi. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
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Nycticorax nycticorax  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Stârc de noapte - Nycticorax nycticorax 
Cod EUNIS:1162 ; Cod NATURA2000: A610-A 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

8 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

5 - 15  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 
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A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Stârc de noapte - Nycticorax nycticorax 
Cod EUNIS:1162 ; Cod NATURA2000: A610-A 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

602,25  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 

602,25 ha 
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naturală protejată 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
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MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Stârc de noapte - Nycticorax nycticorax 
Cod EUNIS:1162 ; Cod NATURA2000: A610-A 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
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Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Stârc de noapte - Nycticorax nycticorax 
Cod EUNIS:1162 ; Cod NATURA2000: A610-A 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Habitatele forestiere sunt utilizate mai ales pentru 
odihnă în timpul pasajului. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
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Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Stârc de noapte - Nycticorax nycticorax 
Cod EUNIS:1162 ; Cod NATURA2000: A610-A 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 - 2 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 -3 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

"FV" - favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Stârc de noapte - Nycticorax nycticorax 
Cod EUNIS:1162 ; Cod NATURA2000: A610-A 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

602,25 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 
Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 

Nu este cazul 
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anterior 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

602,25 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
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Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 

x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Stârc de noapte - Nycticorax nycticorax 
Cod EUNIS:1162 ; Cod NATURA2000: A610-A 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 
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MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Stârc de noapte - Nycticorax nycticorax 
Cod EUNIS:1162 ; Cod NATURA2000: A610-A 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatul de plasare a cuibului și 
anume habitatele de arbuști înalți din apropierea habitatelor 
acvatice și fondul forestier situat între acumulările permanente 
Brătești și Bunget II. Respectivul fond forestier se află sub 
presiuni antropice cu posibil impact semnificativ asupra cuibăririi 
speciei, având în vedere apropierea față de localitatea Bungetu, 
calitatea și suprafața habitatului putând fi modificate în timp. 
Specia este foarte sensibilă la deranj în timpul cuibăririi. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
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[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 
Oenanthe oenanthe  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pietrar sur - Oenanthe oenanthe 
Cod EUNIS:1169 ; Cod NATURA2000: A277 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

0 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

0 - 2 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 
 

  Nu există date 

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

A.1 Specia 
Pietrar sur - Oenanthe oenanthe 
Cod EUNIS:1169 ; Cod NATURA2000: A277 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 
Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
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habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 
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Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Pietrar sur - Oenanthe oenanthe 
Cod EUNIS:1169 ; Cod NATURA2000: A277 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

Necunoscut 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 
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La fel cu VRSF X (necunoscute) X (necunoscute) Necunoscute  
 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[C.5] Necunoscut 
[C.8] Favorabil 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10] – Scăzut 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pietrar sur - Oenanthe oenanthe 
Cod EUNIS:1169 ; Cod NATURA2000: A277 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Specia nu a fost observată în sit. Nu există observații privind 
prezența speciei în sit, în bazele de date publice. Există habitate 
propice pentru cuibărirea speciei. Nu există date din trecut cu 
privire la populația din sit, aceeași situație fiind valabilă și pentru 
suprafața habitatelor și calitatea lor, ceea ce duce la imposibilitatea 
de a calcula o tendință actuală relevantă. Este necesară colectarea 
datelor din teren, multianual, pentru a se genera tendințe relevante. 
Fiind vorba de perioada de cuibărire, suprafața habitatelor în trecut 
nu se poate estima doar din aerofotograme și poze satelitare, fiind 
nevoie de detalii structurale din teren. Modificări de amploare 
mică-medie în structura habitatelor deschise și semideschise pot 
afecta efectivele populaționale modificându-se capacitatea de 
suport.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] Necunoscut 
[B.15] U1" - nefavorabilă – inadecvată 
[C.9] "U1" - nefavorabile - inadecvate 
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Oriolus oriolus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Grangur – Oriolus oriolus 
Cod EUNIS:1170 ; Cod NATURA2000: A337 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

5 - 10 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

6 - 12 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 
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A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Grangur – Oriolus oriolus 
Cod EUNIS:1170 ; Cod NATURA2000: A337 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

720 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

719 
   

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
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MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Grangur – Oriolus oriolus 
Cod EUNIS:1170 ; Cod NATURA2000: A337 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 

Perspective Figura 
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viitoare a 
parametrului 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Grangur – Oriolus oriolus 
Cod EUNIS:1170 ; Cod NATURA2000: A337 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de 
cuibărire, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
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[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
Parus caeruleus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pițigoi albastru – Parus caeruleus 
Cod EUNIS:1179 ; Cod NATURA2000: A329 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

6- 12 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

8 - 15 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Pițigoi albastru – Parus caeruleus 
Cod EUNIS:1179 ; Cod NATURA2000: A329 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 
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B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
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[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Pițigoi albastru – Parus caeruleus 
Cod EUNIS:1179 ; Cod NATURA2000: A329 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
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Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pițigoi albastru – Parus caeruleus 
Cod EUNIS:1179 ; Cod NATURA2000: A329 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de 
cuibărire, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă Necunoscută 
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- rea  
[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Parus major 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pițigoi mare – Parus major 
Cod EUNIS: 1182 ; Cod NATURA2000: A330 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

9 - 18 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

12 - 24 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 Calitatea datelor privind insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Pițigoi mare – Parus major 
Cod EUNIS: 1182 ; Cod NATURA2000: A330 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 
Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 

Nu este cazul 
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planul de management 
anterior 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 
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MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Pițigoi mare – Parus major 
Cod EUNIS: 1182 ; Cod NATURA2000: A330 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 
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MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pițigoi mare – Parus major 
Cod EUNIS: 1182 ; Cod NATURA2000: A330 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de 
cuibărire, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 
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MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

Parus palustris  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pițigoi sur – Palus palustris 
Cod EUNIS: 1184 ; Cod NATURA2000: A325 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2 - 4 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3 - 6 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 
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A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Pițigoi sur – Palus palustris 
Cod EUNIS: 1184 ; Cod NATURA2000: A325 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 

- 
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speciei 
 
 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Pițigoi sur – Palus palustris 
Cod EUNIS: 1184 ; Cod NATURA2000: A325 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 Efectul cumulat al Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
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impacturilor asupra 
speciei în viitor 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pițigoi sur – Palus palustris 
Cod EUNIS: 1184 ; Cod NATURA2000: A325 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de 
cuibărire, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
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populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Passer domesticus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Vrabie de casă – Passer domesticus 
Cod EUNIS:1185 ; Cod NATURA2000: A620 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

75 – 150   perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

75 - 150 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 

"≈" - aproximativ egal 
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pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Vrabie de casă – Passer domesticus 
Cod EUNIS:1185 ; Cod NATURA2000: A620 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. Suprafaţa habitatului 203,32 ha    
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speciei în aria naturală 
protejată 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

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

Nu este cazul 
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speciei 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Vrabie de casă – Passer domesticus 
Cod EUNIS:1185 ; Cod NATURA2000: A620 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 Perspectivele speciei din FV - favorabile 
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punct de vedere al 
habitatului speciei 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Vrabie de casă – Passer domesticus 
Cod EUNIS:1185 ; Cod NATURA2000: A620 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 
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D.6 Informaţii suplimentare 

Majoritatea perechilor cuibăresc în construcțiie din periferia sitului 
și în localități, dar 15 – 30 perechi cuibăresc în construcțiile din 
interiorul sitului, în ambele cazuri utilizând habitatele deschise și 
semideschise pentru hrănire. Tendința actuală a suprafeței 
habitatelor necesare acestei specii în timpul perioadei de 
reproducere, pentru hrănire, a fost estimată pe baza 
aerofotogramelor și hărților satelitare. Este necesară colectarea 
datelor din teren, multianual, pentru a se genera tendințe relevante. 
Mai mulți indivizi cuibăritori care se hrănesc în sit, cuibăresc în 
imediata apropiere a acestuia. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Passer montanus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Vrabie de câmp - Passer montanus 
Cod EUNIS:1187 ; Cod NATURA2000: A356 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

10 - 20 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

15 - 30 perechi 
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A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 
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A.1 Specia 
Vrabie de câmp - Passer montanus 
Cod EUNIS:1187 ; Cod NATURA2000: A356 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 Starea de conservare din "U1" - nefavorabilă - inadecvată 

746 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

745 
   

punct de vedere al 
habitatului speciei 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Vrabie de câmp - Passer montanus 
Cod EUNIS:1187 ; Cod NATURA2000: A356 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 

"≈" - aproximativ egal 
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viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Vrabie de câmp - Passer montanus 
Cod EUNIS:1187 ; Cod NATURA2000: A356 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
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situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Mai mulți indivizi cuibăritori 
care se hrănesc în sit, cuibăresc în imediata apropiere a acestuia. 
Fiind vorba de perioada de cuibărire, suprafața habitatelor în trecut 
nu se poate estima doar din aerofotograme și poze satelitare, fiind 
nevoie de detalii structurale din teren. Modificări de amploare 
mică-medie în structura habitatelor deschise și semideschise pot 
afecta efectivele populaționale modificându-se capacitatea de 
suport.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Phalacrocorax carbo sinensis  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Cormoran mare - Phalacrocorax carbo sinensis 
Cod EUNIS: 1201 ; Cod NATURA2000: A391 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

0 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 
Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 

0 - 2 perechi 
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favorabilă în aria naturală 
protejată 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Cormoran mare - Phalacrocorax carbo sinensis 
Cod EUNIS: 1201 ; Cod NATURA2000: A391 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

602,25 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

602,25 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 
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calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 

 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Cormoran mare - Phalacrocorax carbo sinensis 
Cod EUNIS: 1201 ; Cod NATURA2000: A391 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 Raportul dintre suprafaţa ">" - mai mare 
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adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Cormoran mare - Phalacrocorax carbo sinensis 
Cod EUNIS: 1201 ; Cod NATURA2000: A391 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 
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D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatul de plasare a cuibului și 
anume habitatele de arbuști înalți din apropierea habitatelor 
acvatice și fondul forestier situat între acumulările permanente 
Brătești și Bunget II. Respectivul fond forestier se află sub 
presiuni antropice cu posibil impact semnificativ asupra cuibăririi 
speciei, având în vedere apropierea față de localitatea Bungetu, 
calitatea și suprafața habitatului putând fi modificate în timp. 
Specia este foarte sensibilă la deranj în timpul cuibăririi. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Phalacrocorax carbo  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Cormoran mare - Phalacrocorax carbo  
Cod EUNIS: 1200 ; Cod NATURA2000: A017 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

510 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 
Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 

400 - 800  indivizi 
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favorabilă în aria naturală 
protejată 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Cormoran mare - Phalacrocorax carbo  
Cod EUNIS: 1200 ; Cod NATURA2000: A017 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 
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calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Cormoran mare - Phalacrocorax carbo  
Cod EUNIS: 1200 ; Cod NATURA2000: A017 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 Tendinţa viitoare a "0" - stabilă 
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suprafeţei habitatului 
speciei 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Cormoran mare - Phalacrocorax carbo  
Cod EUNIS: 1200 ; Cod NATURA2000: A017 

758 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

757 
   

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Phalacrocorax pygmeus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Cormoran mic - Phalacrocorax pygmeus 
Cod EUNIS:1202; Cod NATURA2000: A393 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

32 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

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

Nu este cazul 
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anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

25 - 50  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 

   

760 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

759 
   

protejată [A.8.] 

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

A.1 Specia 
Cormoran mic - Phalacrocorax pygmeus 
Cod EUNIS:1202 ; Cod NATURA2000: A393 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 Tendinţa actuală globală "0" - stabilă 
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a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Cormoran mic - Phalacrocorax pygmeus 
Cod EUNIS:1202 ; Cod NATURA2000: A393 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 
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C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Cormoran mic - Phalacrocorax pygmeus 
Cod EUNIS:1202 ; Cod NATURA2000: A393 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă.   

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Philomachus pugnax  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Bătăuș - Philomachus pugnax 
Cod EUNIS:1206 ; Cod NATURA2000: A151 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

65 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 

Nesemnificativă 
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protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

50 - 100  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 
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Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Bătăuș - Philomachus pugnax 
Cod EUNIS:1206 ; Cod NATURA2000: A151 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 

"0" - stabilă, 
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speciei 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Bătăuș - Philomachus pugnax 
Cod EUNIS:1206 ; Cod NATURA2000: A151 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 Raportul dintre mărimea "≈" - aproximativ egal, 
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populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
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semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Bătăuș - Philomachus pugnax 
Cod EUNIS:1206; Cod NATURA2000: A151 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru odihnă și hrănire.  În timpul pasajului utilizează 
deseori băltoacele formate orin topirea zăpezilor în cadrul 
terenurilor arabile sau pajiștilor. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Phoenicurus ochruros  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Codroș de munte - Phoenicurus ochruros 
Cod EUNIS:1208; Cod NATURA2000: A273 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

6   indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 

0-2% 
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naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

5 – 10 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   
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MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Codroș de munte - Phoenicurus ochruros 
Cod EUNIS:1208; Cod NATURA2000: A273 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Codroș de munte - Phoenicurus ochruros 
Cod EUNIS:1208; Cod NATURA2000: A273 
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A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
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Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Codroș de munte - Phoenicurus ochruros 
Cod EUNIS:1208; Cod NATURA2000: A273 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare. Este necesară colectarea datelor din teren, 
multianual, pentru a se genera tendințe relevante. Mai mulți 
indivizi cuibăritori au fost observați în localitățile din proximitate. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Phylloscopus collybita  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pitulice mică - Phylloscopus collybita 
Cod EUNIS:1211; Cod NATURA2000: A315 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

4 - 8 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 

0-2% 
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mărimea populaţiei 
naţionale  

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

6 - 12 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   
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MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Pitulice mică - Phylloscopus collybita 
Cod EUNIS:1211 ; Cod NATURA2000: A315 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Pitulice mică - Phylloscopus collybita 
Cod EUNIS:1211 ; Cod NATURA2000: A315 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 Tendinţa viitoare a "0" - stabilă 
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mărimii populaţiei 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu   
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[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pitulice mică - Phylloscopus collybita 
Cod EUNIS:1211 ; Cod NATURA2000: A315 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de 
cuibărire, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Pica pica 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Coțofană - Pica pica 
Cod EUNIS:1215 ; Cod NATURA2000: A343 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

22 -30 perechi 

A.4 
Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 
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speciei din aria naturală 
protejată  

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

25 – 35 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

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

„X” – necunoscută 
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speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Coțofană - Pica pica 
Cod EUNIS:1215 ; Cod NATURA2000: A343 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

202,8 ha   

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

201 - 205 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. Tendinţa actuală a "0" - stabilă 
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suprafeţei habitatului 
speciei 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Coțofană - Pica pica 
Cod EUNIS:1215 ; Cod NATURA2000: A343 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - Nefavorabilă - rea Necunoscută 
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inadecvată 
Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Coțofană - Pica pica 
Cod EUNIS:1215 ; Cod NATURA2000: A343 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul perioadei de reproducere, pentru hrănire, a fost estimată pe 
baza aerofotogramelor și hărților satelitare. Este necesară 
colectarea datelor din teren, multianual, pentru a se genera tendințe 
relevante.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Platalea leucorodia  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Lopătar - Platalea leucorodia 
 Cod EUNIS:1220 ; Cod NATURA2000:A034 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

4 indivizi 
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A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

2- 10  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 Tendinţa stării de „X” – necunoscută 
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conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Lopătar - Platalea leucorodia 
 Cod EUNIS:1220 ; Cod NATURA2000:A034 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86  ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 
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B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Lopătar - Platalea leucorodia 
 Cod EUNIS:1220 ; Cod NATURA2000:A034 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
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Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Lopătar - Platalea leucorodia 
 Cod EUNIS:1220 ; Cod NATURA2000:A034 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii 
în timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice 
este stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul 
apelor în cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme 
în care nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar 
fi extrem de scăzut. Specia utilizează marginile apelor pentru 
hrănire. În anumite perioade, unele din acumulările permanente 
sunt golite aproape complet, acestea constituind zone de hrănire 
propice pentru această specie. Observațiile privind această specie 
sunt extrase din bazele de date publice.  

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Plegadis falcinellus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 
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A.1 Specia 
Țigănuș - Plegadis falcinellus 
  Cod EUNIS:1222 ; Cod NATURA2000:A700 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

27 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

10 - 50 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 
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calificative 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Țigănuș - Plegadis falcinellus 
  Cod EUNIS:1222 ; Cod NATURA2000:A700 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
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necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 
Favorabilă Nefavorabilă - Nefavorabilă - rea Necunoscută 
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inadecvată  
[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Țigănuș - Plegadis falcinellus 
  Cod EUNIS:1222 ; Cod NATURA2000:A700 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"x" - necunoscută 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"x" - necunoscut. 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U2 - nefavorabile - inadecvate, 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la Bune 4 
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fel/deasupra 
VRSF) 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U2 - nefavorabile - inadecvate 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Țigănuș - Plegadis falcinellus 
  Cod EUNIS:1222 ; Cod NATURA2000:A700 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei este necunoscută, prezența 
anuală incertă și respectiv detectabilitatea scăzută pot conduce la 
lipsa observațiilor în anii următori privind această specie. 
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor necesare nu au fost modificate major, 
specia depinzând mai degrabă de eterogenitatea habitatelor la nivel 
de sit. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

Podiceps cristatus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Corcodel mare – Podiceps cristatus 
Cod EUNIS:1226 ; Cod NATURA2000:A005 
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A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

11 - 22 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

15 - 30 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 Structura populaţiei nu există date privind structura populaţiei. 
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speciei 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Corcodel mare – Podiceps cristatus 
Cod EUNIS:1226 ; Cod NATURA2000:A005 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
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necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - Necunoscută 
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rea  
[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Corcodel mare – Podiceps cristatus 
Cod EUNIS:1226 ; Cod NATURA2000:A005 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la Bune 4 
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fel/deasupra 
VRSF) 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Corcodel mare – Podiceps cristatus 
Cod EUNIS:1226 ; Cod NATURA2000:A005 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor din 
marginea suprafețelor acvatice. Vulnerabilitatea acestor habitate 
constă mai ales în modificarea lor prin a face loc construcțiilor, 
drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 
Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Cuiburile pot fi puternic 
afectate de diferențele mari ale nivelului apei. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 
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A.1 Specia 
Corcodel mare – Podiceps cristatus 
Cod EUNIS:1226 ; Cod NATURA2000:A005 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

129 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

100 - 300  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

800 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

799 
   

calificative 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Corcodel mare – Podiceps cristatus 
Cod EUNIS:1226 ; Cod NATURA2000:A005 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 
Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
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naturală protejată indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 
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Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Corcodel mare – Podiceps cristatus 
Cod EUNIS:1226 ; Cod NATURA2000:A005 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 

Tendința 
viitoare a 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 

Perspective Figura 
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parametrului parametrului și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Corcodel mare – Podiceps cristatus 
Cod EUNIS:1226 ; Cod NATURA2000:A005 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă.   

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   
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Podiceps grisegena  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Corcodel cu gât roșu – Podiceps grisegena 
Cod EUNIS: 1227; Cod NATURA2000: A006 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

3 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 - 5  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 
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A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Corcodel cu gât roșu – Podiceps grisegena 
Cod EUNIS: 1227 ; Cod NATURA2000: A006 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 

570 - 580 ha 
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naturală protejată 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
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MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Corcodel cu gât roșu – Podiceps grisegena 
Cod EUNIS: 1227 ; Cod NATURA2000: A006 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
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Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Corcodel cu gât roșu – Podiceps grisegena 
Cod EUNIS: 1227 ; Cod NATURA2000: A006 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă.   

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16],    
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[B.15] și [C.9]    

 
Podiceps nigricollis  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Corcodel cu gât negru – Podiceps nigricollis 
Cod EUNIS:1228 ; Cod NATURA2000: A008 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

5 - 25  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Corcodel cu gât negru – Podiceps nigricollis 
Cod EUNIS:1228 ; Cod NATURA2000: A008 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 
Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 

Nu este cazul 
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anterior 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
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Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Corcodel cu gât negru – Podiceps nigricollis 
Cod EUNIS:1228 ; Cod NATURA2000: A008 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
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a speciei; 
 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Corcodel cu gât negru – Podiceps nigricollis 
Cod EUNIS:1228 ; Cod NATURA2000: A008 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă.   
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MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Rallus aquaticus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Cârstel de baltă - Rallus aquaticus  
Cod EUNIS:1253 ; Cod NATURA2000: A118 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

3 - 5 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

4 - 7 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 
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A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Cârstel de baltă - Rallus aquaticus  
Cod EUNIS:1253 ; Cod NATURA2000: A118 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

57,49ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 
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B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

50 – 70 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 
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MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Cârstel de baltă - Rallus aquaticus  
Cod EUNIS:1253 ; Cod NATURA2000: A118 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
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termen lung a speciei; 
 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Cârstel de baltă - Rallus aquaticus  
Cod EUNIS:1253 ; Cod NATURA2000: A118 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Suprafața actuală  a habitatului speciei de 57,49ha și VRSF de 50 
– 70 ha se referă strict la habitatele palustre și combinații ale 
acestor habitate cu altele, habitate cruciale pentru reproducerea 
speciei, suprafață în general direct proporțională cu numărul de 
perechi. Distribuția speciei include și alte habitate anexate, cu 
totalul de 519,63 ha,  care întrețin necesarul de hrănire în perioada 
de reproducere, dar care nu au fost calculate în cadrul VRSF. 
Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor 
palustre, care nu ocupă suprafețe foarte mari. Vulnerabilitatea 
acestor habitate constă mai ales în modificarea lor prin a face loc 
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construcțiilor, drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Riparia riparia  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Lăstun de mal – Riparia riparia 
Cod EUNIS: 1260 ; Cod NATURA2000: A249 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

670 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

500 - 1000  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 

"≈" - aproximativ egal 
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actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Lăstun de mal – Riparia riparia 
Cod EUNIS: 1260 ; Cod NATURA2000: A249 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    
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B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 Starea de conservare - 
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necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Lăstun de mal – Riparia riparia 
Cod EUNIS: 1260 ; Cod NATURA2000: A249 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 
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C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Lăstun de mal – Riparia riparia 
Cod EUNIS: 1260 ; Cod NATURA2000: A249 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul perioadei de pajaj, pentru hrănire, a fost estimată pe baza 
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aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a 
habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând 
mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor permanente. Specia 
se hrănește în timpul pasajului, în zbor, deasupra habitatelor 
acvatice. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru hrănire. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Saxicola rubetra  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Mărăcinar mare - Saxicola rubetra 
Cod EUNIS:1263 ; Cod NATURA2000: A275 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

4 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3 -10 indivizi  

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 
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A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Mărăcinar mare - Saxicola rubetra 
Cod EUNIS:1263 ; Cod NATURA2000: A275 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 
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B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

"0" - este stabilă 
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vedere al habitatului 
speciei 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Mărăcinar mare - Saxicola rubetra 
Cod EUNIS:1263 ; Cod NATURA2000: A275 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"x" - necunoscută 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"x" - necunoscut 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

X - perspective necunoscute 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 
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C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Mărăcinar mare - Saxicola rubetra 
Cod EUNIS:1263 ; Cod NATURA2000: A275 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Suprafața habitatelor în 
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trecut nu se poate estima doar din aerofotograme și poze satelitare, 
fiind nevoie de detalii structurale din teren.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Saxicola torquata  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Mărăcinar negru - Saxicola torquata  
Cod EUNIS:1264  ; Cod NATURA2000: A276 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2 - 4 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3 - 6 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 

"≈" - aproximativ egal 
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mărimea populaţiei 
actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Mărăcinar negru - Saxicola torquata  
Cod EUNIS:1264  ; Cod NATURA2000: A276 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 
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B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 Starea de conservare - 
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necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Mărăcinar negru - Saxicola torquata  
Cod EUNIS:1264  ; Cod NATURA2000: A276 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 
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C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Mărăcinar negru - Saxicola torquata  
Cod EUNIS:1264  ; Cod NATURA2000: A276 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Mai mulți indivizi cuibăritori 
care se hrănesc în sit, cuibăresc în imediata apropiere a acestuia. 
Fiind vorba de perioada de cuibărire, suprafața habitatelor în trecut 
nu se poate estima doar din aerofotograme și poze satelitare, fiind 
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nevoie de detalii structurale din teren. Modificări de amploare 
mică-medie în structura habitatelor deschise și semideschise pot 
afecta efectivele populaționale modificându-se capacitatea de 
suport.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Sitta europaea  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Țiclean – Sitta europaea 
Cod EUNIS: 1269 ; Cod NATURA2000: A332 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

5 - 10 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

6 - 12 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 Raportul dintre mărimea "≈" - aproximativ egal 
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populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

"FV" - favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Țiclean – Sitta europaea 
Cod EUNIS: 1269 ; Cod NATURA2000: A332 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 
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B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

56 ha     

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

55 - 58 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

"0" - este stabilă, 
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vedere al habitatului 
speciei 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Țiclean – Sitta europaea 
Cod EUNIS: 1269 ; Cod NATURA2000: A332 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 Perspectivele speciei în "U2" - nefavorabile - rele 

838 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

837 
   

viitor 
 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Țiclean – Sitta europaea 
Cod EUNIS: 1269 ; Cod NATURA2000: A332 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatul de plasare a cuibului și 
hrănire în timpul reproducerii și anume fondul forestier situat între 
acumulările permanente Brătești și Bunget II. Respectivul fond 
forestier se află sub presiuni antropice cu posibil impact 
semnificativ asupra cuibăririi speciei, având în vedere apropierea 
față de localitatea Bungetu, calitatea și suprafața habitatului putând 
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fi modificate în timp. Specia este foarte sensibilă la deranj în 
timpul cuibăririi. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Sterna hirundo  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Chiră de baltă - Sterna hirundo 
Cod EUNIS:1282 ; Cod NATURA2000: A193 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

8 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

5 - 25  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 

"≈" - aproximativ egal 
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mărimea populaţiei 
actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Chiră de baltă - Sterna hirundo 
Cod EUNIS:1282 ; Cod NATURA2000: A193 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 

573,86 ha 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 841



 
 

840 
   

protejată 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 
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B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Chiră de baltă - Sterna hirundo 
Cod EUNIS:1282 ; Cod NATURA2000: A193 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 
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C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Chiră de baltă - Sterna hirundo 
Cod EUNIS:1282 ; Cod NATURA2000: A193 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
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timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează marginile apelor pentru hrănire.   

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Chiră de baltă - Sterna hirundo 
Cod EUNIS:1282 ; Cod NATURA2000: A193 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

2 – 5 perechi 

A.9 
Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 
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favorabilă 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Chiră de baltă - Sterna hirundo 
Cod EUNIS:1282 ; Cod NATURA2000: A193 
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A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 847



 
 

846 
   

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Chiră de baltă - Sterna hirundo 
Cod EUNIS:1282 ; Cod NATURA2000: A193 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 Perspectivele speciei din U1 - nefavorabile - rele 
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punct de vedere al 
habitatului speciei 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Chiră de baltă - Sterna hirundo 
Cod EUNIS:1282 ; Cod NATURA2000: A193 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor din 
marginea suprafețelor acvatice. Vulnerabilitatea acestor habitate 
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constă mai ales în modificarea lor prin a face loc construcțiilor, 
drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 
Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. 
Specia utilizează pentru cuibărire insulele formate în cadrul 
acumulării permanente Ilfoveni. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Streptopelia decaocto  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Guguștiuc - Streptopelia decaocto 
Cod EUNIS:1285 ; Cod NATURA2000: A209 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

4- 8   perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

6 - 12 perechi 

850 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

849 
   

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 
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A.1 Specia 
Guguștiuc - Streptopelia decaocto 
Cod EUNIS:1285 ; Cod NATURA2000: A209 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 Starea de conservare din "FV" - favorabilă, 
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punct de vedere al 
habitatului speciei 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

A.1 Specia 
Guguștiuc - Streptopelia decaocto 
Cod EUNIS:1285 ; Cod NATURA2000: A209 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 Raportul dintre suprafaţa "≈" - aproximativ egal 
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adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Vrabie de casă – Passer domesticus 
Cod EUNIS:1185 ; Cod NATURA2000: A620 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 Starea globală de FV" - favorabilă, 
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conservare a speciei 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Majoritatea perechilor cuibăresc în construcțiie din periferia sitului 
și în localități, dar 1-2 perechi cuibăresc în construcțiile din 
interiorul sitului, în ambele cazuri utilizând habitatele deschise și 
semideschise pentru hrănire. Tendința actuală a suprafeței 
habitatelor necesare acestei specii în timpul perioadei de 
reproducere, pentru hrănire, a fost estimată pe baza 
aerofotogramelor și hărților satelitare. Este necesară colectarea 
datelor din teren, multianual, pentru a se genera tendințe relevante. 
Mai mulți indivizi cuibăritori care se hrănesc în sit, cuibăresc în 
imediata apropiere a acestuia. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Streptopelia turtur  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Turturică - Streptopelia turtur 
Cod EUNIS:1286 ; Cod NATURA2000:A210 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2 - 4 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

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

Nu este cazul 
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anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3 - 5 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Turturică - Streptopelia turtur 
Cod EUNIS:1286 ; Cod NATURA2000:A210 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 
Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 

"x" - necunoscută 
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suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Turturică - Streptopelia turtur 
Cod EUNIS:1286 ; Cod NATURA2000:A210 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 
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C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Turturică - Streptopelia turtur 
Cod EUNIS:1286 ; Cod NATURA2000:A210 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 Tendinţa stării globale de "x" - este necunoscută 
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conservare a speciei 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de 
cuibărire, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Sturnus vulgaris 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Graur - Sturnus vulgaris 
Cod EUNIS:1292 ; Cod NATURA2000: A351 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

30 -60 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 
Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 

Nu este cazul 
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planul de management 
anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

35 - 70 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
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protejată [A.8.] 

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

A.1 Specia 
Graur - Sturnus vulgaris 
Cod EUNIS:1292 ; Cod NATURA2000: A351 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 Tendinţa actuală globală "x" - necunoscută 
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a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Graur - Sturnus vulgaris 
Cod EUNIS:1292 ; Cod NATURA2000: A351 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 Tendinţa viitoare a "0" - stabilă 
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suprafeţei habitatului 
speciei 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Graur - Sturnus vulgaris 
Cod EUNIS:1292 ; Cod NATURA2000: A351 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 Starea globală de Nefavorabilă - inadecvată 
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conservare a speciei 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Există atât perechi care cuibăresc în sit, în fondul dorestier situat 
între acumulările permanente Brătești și Bunget II. Nu există date 
din trecut cu privire la populația din sit, aceeași situație fiind 
valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, ceea ce duce 
la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală relevantă. Este 
necesară colectarea datelor din teren, multianual, pentru a se 
genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de cuibărire, 
suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar din 
aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii structurale 
din teren. Modificări de amploare mică-medie în structura 
habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Sylvia atricapilla  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Silvie cu cap negru - Sylvia atricapilla 
Cod EUNIS:1295 ; Cod NATURA2000: A311 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

10 - 20 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 

Nesemnificativă 
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mărimea populaţiei 
naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

12 - 24 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 
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Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Silvie cu cap negru - Sylvia atricapilla 
Cod EUNIS:1295 ; Cod NATURA2000: A311 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 
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B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Silvie cu cap negru - Sylvia atricapilla 
Cod EUNIS:1295 ; Cod NATURA2000: A311 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 
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C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 
A.1 Specia Silvie cu cap negru - Sylvia atricapilla 
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Cod EUNIS:1295 ; Cod NATURA2000: A311 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de 
cuibărire, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Sylvia communis 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Silvie de câmp – Sylvia communis  
Cod EUNIS:1298  ; Cod NATURA2000: A309 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

15 - 25 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 Mărimea populaţiei Nesemnificativă 
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speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

18 - 28 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 
Favorabilă Nefavorabilă – Nefavorabilă – Necunoscută 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 871



 
 

870 
   

inadecvată rea 
Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Silvie de câmp – Sylvia communis  
Cod EUNIS:1298  ; Cod NATURA2000: A309 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12 Tendinţa actuală a "x" - necunoscută 
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. calităţii habitatului 
speciei 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Silvie de câmp – Sylvia communis  
Cod EUNIS:1298  ; Cod NATURA2000: A309 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

"≈" - aproximativ egal, 
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şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
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Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Silvie de câmp – Sylvia communis  
Cod EUNIS:1298  ; Cod NATURA2000: A309 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Mai mulți indivizi cuibăritori 
care se hrănesc în sit, cuibăresc în imediata apropiere a acestuia. 
Fiind vorba de perioada de cuibărire, suprafața habitatelor în trecut 
nu se poate estima doar din aerofotograme și poze satelitare, fiind 
nevoie de detalii structurale din teren. Modificări de amploare 
mică-medie în structura habitatelor deschise și semideschise pot 
afecta efectivele populaționale modificându-se capacitatea de 
suport.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Sylvia curruca  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Silvie mică – Sylvia curruca 
Cod EUNIS:1300 ; Cod NATURA2000: A308 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

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

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

10 - 15 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 

0-2% 
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naţionale  

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

12 - 17 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   
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MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Silvie mică – Sylvia curruca 
Cod EUNIS:1300 ; Cod NATURA2000: A308 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 877



 
 

876 
   

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

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

A.1 Specia 
Silvie mică – Sylvia curruca 
Cod EUNIS:1300 ; Cod NATURA2000: A308 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

C.3 Tendinţa viitoare a "0" - stabilă 
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mărimii populaţiei 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

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

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu   
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[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Silvie mică – Sylvia curruca 
Cod EUNIS:1300 ; Cod NATURA2000: A308 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

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

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Mai mulți indivizi cuibăritori 
care se hrănesc în sit, cuibăresc în imediata apropiere a acestuia. 
Fiind vorba de perioada de cuibărire, suprafața habitatelor în trecut 
nu se poate estima doar din aerofotograme și poze satelitare, fiind 
nevoie de detalii structurale din teren. Modificări de amploare 
mică-medie în structura habitatelor deschise și semideschise pot 
afecta efectivele populaționale modificându-se capacitatea de 
suport.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Tachybaptus ruficollis 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Corcodel mic- Tachybaptus ruficollis 
Cod EUNIS: 1307 ; Cod NATURA2000: A004 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

9 indivizi 

A.4 
Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 
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protejată  

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

5 – 50  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 
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A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Corcodel mic- Tachybaptus ruficollis 
Cod EUNIS: 1307 ; Cod NATURA2000: A004 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

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

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 
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B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

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

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

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

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 883



 
 

882 
   

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Corcodel mic- Tachybaptus ruficollis 
Cod EUNIS: 1307 ; Cod NATURA2000: A004 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8]    
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în stare favorabilă 

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

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Corcodel mic- Tachybaptus ruficollis 
Cod EUNIS: 1307 ; Cod NATURA2000: A004 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă.   

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Tringa glareola  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de mlaștină – Tringa glareola  
Cod EUNIS:1321 ; Cod NATURA2000: A166 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 

70 indivizi 
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protejată 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

50 - 100  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

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

Favorabilă 
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A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

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

A.1 Specia 
Fluierar de mlaștină – Tringa glareola  
Cod EUNIS:1321 ; Cod NATURA2000: A166 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 
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B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de mlaștină – Tringa glareola  
Cod EUNIS:1321 ; Cod NATURA2000: A166 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
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Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de mlaștină – Tringa glareola  
Cod EUNIS:1321 ; Cod NATURA2000: A166 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru odihnă și hrănire, mai ales pajiștile și pășunile 
inundate sau acoperite cu bălți rezultate în urma topirii zăpezilor. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Turdus merula  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Mierlă – Turdus merula 
Cod EUNIS:1332 ; Cod NATURA2000: A283 

A.2 Statut de prezență Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
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temporală a speciilor protejată pentru reproducere); 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

14 - 22 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

16 - 25 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 
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A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Mierlă – Turdus merula 
Cod EUNIS:1332 ; Cod NATURA2000: A283 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 

” ≈” – aproximativ egal 
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speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
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[B.11] - bună - adecvată 

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Mierlă – Turdus merula 
Cod EUNIS:1332 ; Cod NATURA2000: A283 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 
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MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Mierlă – Turdus merula 
Cod EUNIS:1332 ; Cod NATURA2000: A283 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de 
cuibărire, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Turdus philomelos 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia Sturz cântător – Turdus philomelos 
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Cod EUNIS:1334 ; Cod NATURA2000: A285 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

3 - 6 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

4 - 8 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 
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A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Sturz cântător – Turdus philomelos 
Cod EUNIS:1334 ; Cod NATURA2000: A285 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 
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B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
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[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Sturz cântător – Turdus philomelos 
Cod EUNIS:1334 ; Cod NATURA2000: A285 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 

Bune 4 
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VRSF) 
  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Sturz cântător – Turdus philomelos 
Cod EUNIS:1334 ; Cod NATURA2000: A285 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de 
cuibărire, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Upupa epops 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  
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Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pupăză - Upupa epops 
Cod EUNIS:1340 ; Cod NATURA2000: A232 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

4- 8 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

2 - 4 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 
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exprimată prin 
calificative 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Pupăză - Upupa epops 
Cod EUNIS:1340 ; Cod NATURA2000: A232 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 
Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
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naturală protejată indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 
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Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pupăză - Upupa epops 
Cod EUNIS:1340 ; Cod NATURA2000: A232 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 
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La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pupăză - Upupa epops 
Cod EUNIS:1340 ; Cod NATURA2000: A232 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Mai mulți indivizi cuibăritori 
care se hrănesc în sit, cuibăresc în imediata apropiere a acestuia. 
Fiind vorba de perioada de cuibărire, suprafața habitatelor în trecut 
nu se poate estima doar din aerofotograme și poze satelitare, fiind 
nevoie de detalii structurale din teren. Modificări de amploare 
mică-medie în structura habitatelor deschise și semideschise pot 
afecta efectivele populaționale modificându-se capacitatea de 
suport.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 
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Vanellus vanellus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Nagăț – Vanellus vanellus  
Cod EUNIS:1345 ; Cod NATURA2000: A142 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2-3 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3-5 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 
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A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Nagăț – Vanellus vanellus  
Cod EUNIS:1345 ; Cod NATURA2000: A142 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
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naturală protejată 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
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x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Nagăț – Vanellus vanellus  
Cod EUNIS:1345 ; Cod NATURA2000: A142 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea Tendința Raportul dintre Perspective Figura 
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actuală a 
parametrului 

viitoare a 
parametrului 

valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Nagăț – Vanellus vanellus  
Cod EUNIS:1345 ; Cod NATURA2000: A142 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor din 
marginea suprafețelor acvatice. Vulnerabilitatea acestor habitate 
constă mai ales în modificarea lor prin a face loc construcțiilor, 
drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 
Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. 
Zonele limicole fără vegetație pe care această specie le preferă 
pentru hrănire în timpul cuibăritului sunt deseori deranjate de 
prezența pescarilor sau adăpatul de vitelor, caprelor sau oilor. 
Cuiburile sunt localizate în pajiștile și terenurile arabile din 
proximitatea sitului. 
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MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Nagăț – Vanellus vanellus  
Cod EUNIS:1345 ; Cod NATURA2000: A142 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

121 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

100 - 200  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 Tendinţa actuală a „X” – necunoscută 
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mărimii populaţiei speciei 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Nagăț – Vanellus vanellus  
Cod EUNIS:1345 ; Cod NATURA2000: A142 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 
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speciei 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 

- 
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speciei 
 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Nagăț – Vanellus vanellus  
Cod EUNIS:1345 ; Cod NATURA2000: A142 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 

"FV" - favorabile 
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C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Nagăț – Vanellus vanellus  
Cod EUNIS:1345 ; Cod NATURA2000: A142 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
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cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru odihnă și hrănire, mai ales pajiștile și pășunile 
inundate sau acoperite cu bălți rezultate în urma topirii zăpezilor. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Specii de păsări identificate în sit și care nu sunt listate în formularul standard al sitului  

Alcedo atthis  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pescărel albastru – Alcedo atthis 
Cod EUNIS:855 ; Cod NATURA2000: A229 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2-4 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

2-4 indivizi 

A.9 
Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 
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favorabilă 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

"x" - este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Pescărel albastru – Alcedo atthis 
Cod EUNIS:855 ; Cod NATURA2000: A229 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 
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B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

519,63 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

518 - 525 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

"0" - este stabilă 
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vedere al habitatului 
speciei 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

 
 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pescărel albastru – Alcedo atthis 
Cod EUNIS:855 ; Cod NATURA2000: A229 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

Bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

”≈” – aproximativ egal, 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 

FV – favorabile 
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habitatului speciei 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

FV – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pescărel albastru – Alcedo atthis 
Cod EUNIS:855 ; Cod NATURA2000: A229 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"0" - este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

Nu este cazul 

D.6 Informaţii suplimentare Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
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situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - FV – favorabile 

 
 

 

 
Anas acuta  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rață sulițar – Anas acuta 
Cod EUNIS:864 ; Cod NATURA2000: A054 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

33 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

25 - 75  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 Raportul dintre mărimea "≈" - aproximativ egal 
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populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Rață sulițar – Anas acuta 
Cod EUNIS:864 ; Cod NATURA2000: A054 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 
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B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 

Nu este cazul 
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vedere al habitatului 
speciei 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață sulițar – Anas acuta 
Cod EUNIS:864 ; Cod NATURA2000: A054 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 
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C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață sulițar – Anas acuta 
Cod EUNIS:864 ; Cod NATURA2000: A054 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 
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D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă.   

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Anas clypeata  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rață lingurar - Anas clypeata 
Cod EUNIS:866  ; Cod NATURA2000: A056 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

31 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

25 - 75  indivizi 

A.9 Metodologia de apreciere Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
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a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 
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A.1 Specia 
Rață lingurar - Anas clypeata 
Cod EUNIS:866  ; Cod NATURA2000: A056 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 Starea de conservare din "FV" - favorabilă, 
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punct de vedere al 
habitatului speciei 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață lingurar - Anas clypeata 
Cod EUNIS:866  ; Cod NATURA2000: A056 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 Raportul dintre suprafaţa "≈" - aproximativ egal 
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adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață lingurar - Anas clypeata 
Cod EUNIS:866  ; Cod NATURA2000: A056 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 Starea globală de FV" - favorabilă, 
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conservare a speciei 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă.   

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Anas penelope  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rață fluierătoare – Anas penelope 
Cod EUNIS:868 ; Cod NATURA2000: A050 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

5 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 
Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 

1 – 10  indivizi 
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favorabilă în aria naturală 
protejată 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Rață fluierătoare – Anas penelope 
Cod EUNIS:868 ; Cod NATURA2000: A050 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 

"0" - stabilă 
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calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață fluierătoare – Anas penelope 
Cod EUNIS:868 ; Cod NATURA2000: A050 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 Tendinţa viitoare a "0" - stabilă 
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suprafeţei habitatului 
speciei 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață fluierătoare – Anas penelope 
Cod EUNIS:868 ; Cod NATURA2000: A050 
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A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă.  Procentul 
de acoperire cu gheață a suprafețelor habitatelor acvatice poate 
influența puternic numărul de indivizi care iernează în sit.  

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rață fluierătoare – Anas penelope 
Cod EUNIS:868 ; Cod NATURA2000: A050 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

65 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 Mărimea reevaluată a Nu este cazul 
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populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

50 - 100  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 

   

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 937



 
 

936 
   

referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Rață fluierătoare – Anas penelope 
Cod EUNIS:868 ; Cod NATURA2000: A050 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 
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habitatului speciei 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață fluierătoare – Anas penelope 
Cod EUNIS:868 ; Cod NATURA2000: A050 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 

"≈" - aproximativ egal, 
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viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață fluierătoare – Anas penelope 
Cod EUNIS:868 ; Cod NATURA2000: A050 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă.   

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Apus apus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Drepnea neagră – Apus apus  
Cod EUNIS:888 ; Cod NATURA2000: A226 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

5 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 

Nesemnificativă 
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protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 - 10  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 
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Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Drepnea neagră – Apus apus  
Cod EUNIS:888 ; Cod NATURA2000: A226 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 

"0" - stabilă, 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 943



 
 

942 
   

speciei 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Drepnea neagră – Apus apus  
Cod EUNIS:888 ; Cod NATURA2000: A226 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 Raportul dintre mărimea "≈" - aproximativ egal, 
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populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
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speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Drepnea neagră – Apus apus  
Cod EUNIS:888 ; Cod NATURA2000: A226 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul perioadei de pajaj, pentru hrănire, a fost estimată pe baza 
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a 
habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând 
mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor permanente. Specia 
se hrănește în timpul pasajului, în zbor, deasupra habitatelor 
acvatice. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru hrănire. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Apus melba 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Drepnea mare – Apus melba 
Cod EUNIS:890 ; Cod NATURA2000: A-228 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

4 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 

0-2% 
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naţionale  

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 - 10 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   
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MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Drepnea mare – Apus melba 
Cod EUNIS:890 ; Cod NATURA2000: A-228 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Drepnea mare – Apus melba 
Cod EUNIS:890 ; Cod NATURA2000: A-228 
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A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
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Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Drepnea mare – Apus melba 
Cod EUNIS:890 ; Cod NATURA2000: A-228 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul perioadei de pajaj, pentru hrănire, a fost estimată pe baza 
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a 
habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând 
mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor permanente. Specia 
se hrănește în timpul pasajului, în zbor, deasupra habitatelor 
acvatice. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru hrănire. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Ardea purpurea  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Stârc roșu – Ardea purpurea 
Cod EUNIS:901 ; Cod NATURA2000:  A-634B 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

4 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 
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A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

2 - 10  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 Starea de conservare  
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necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Stârc roșu – Ardea purpurea 
Cod EUNIS:901 ; Cod NATURA2000:  A-634B 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 Calitatea datelor privind insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
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Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Stârc roșu – Ardea purpurea 
Cod EUNIS:901 ; Cod NATURA2000:  A-634B 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8]    
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în stare favorabilă 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Stârc roșu – Ardea purpurea 
Cod EUNIS:901 ; Cod NATURA2000:  A-634B 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează marginile apelor pentru hrănire. Există 
șanse ca această specie să cuibărească în sit în anii următori.  

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Asio flammeus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Ciuf de câmp – Asio flammeus  
Cod EUNIS:905 ; Cod NATURA2000: A222 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 Mărimea populaţiei 1 individ 
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speciei în aria naturală 
protejată 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 – 2 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 

Favorabilă 
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populaţiei speciei 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Ciuf de câmp – Asio flammeus  
Cod EUNIS:905 ; Cod NATURA2000: A222 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha  

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

575 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 

” ≈” – aproximativ egal 
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speciei 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
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în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ciuf de câmp – Asio flammeus  
Cod EUNIS:905 ; Cod NATURA2000: A222 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"x" - necunoscută 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"x" - necunoscut. 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

X - perspective necunoscute 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF X (necunoscute) X (necunoscute) Necunoscute  
  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

960 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

959 
   

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  
[C.5] X - perspective necunoscute 
[C.8] FV - favorabile 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ciuf de câmp – Asio flammeus  
Cod EUNIS:905 ; Cod NATURA2000: A222 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei este necunoscută deoarece 
specia este considerată o raritate regională iar prezența anulă 
incertă și respectiv detectabilitatea scăzută pot conduce la lipsa 
observațiilor în anii următori privind această specie. 
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor necesare nu au fost modificate major, 
specia depinzând mai degrabă de eterogenitatea habitatelor la nivel 
de sit. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "FV" - favorabilă 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

Athene noctua 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Cucuvea – Athene noctua 
Cod EUNIS:907 ; Cod NATURA2000: A218 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

A.3 Mărimea populaţiei 2 - 3  perechi 
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speciei în aria naturală 
protejată 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

2-4 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 

Favorabilă 
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populaţiei speciei 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Cucuvea – Athene noctua 
Cod EUNIS:907 ; Cod NATURA2000: A218 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha  

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

575 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 

” ≈” – aproximativ egal 
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actuală a habitatului 
speciei 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
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[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Cucuvea – Athene noctua 
Cod EUNIS:907 ; Cod NATURA2000: A218 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 

Bune 4 
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VRSF) 
  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Cucuvea – Athene noctua 
Cod EUNIS:907 ; Cod NATURA2000: A218 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Specia nu cuibărește în sit, ci în localitățile din proximitate, 
utilizând habitatele deschise și semideschise pentru hrănire. 
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul perioadei de reproducere, pentru hrănire, a fost estimată pe 
baza aerofotogramelor și hărților satelitare.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Aythya ferina 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rață cu cap castaniu - Aythya ferina 
Cod EUNIS:908 ; Cod NATURA2000: A059 

A.2 Statut de prezență Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
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temporală a speciilor pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

82 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

75 - 150  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 
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A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Rață cu cap castaniu - Aythya ferina 
Cod EUNIS:908 ; Cod NATURA2000: A059 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. Raportul dintre suprafaţa ” ≈” – aproximativ egal 
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adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală    
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protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață cu cap castaniu - Aythya ferina 
Cod EUNIS:908 ; Cod NATURA2000: A059 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 
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La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață cu cap castaniu - Aythya ferina 
Cod EUNIS:908 ; Cod NATURA2000: A059 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă.   

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Aythya fuligula 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  
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Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rață moțată - Aythya fuligula 
Cod EUNIS:909  ; Cod NATURA2000: 061 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

19 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

10 - 50  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

972 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

971 
   

exprimată prin 
calificative 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Rață moțată - Aythya fuligula 
Cod EUNIS:909  ; Cod NATURA2000: 061 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 
Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
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habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 
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Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață moțată - Aythya fuligula 
Cod EUNIS:909  ; Cod NATURA2000: 061 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 

Tendința 
viitoare a 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 

Perspective Figura 
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parametrului parametrului și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață moțată - Aythya fuligula 
Cod EUNIS:909  ; Cod NATURA2000: 061 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă.   

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16],    
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[B.15] și [C.9]    

 
Aythya nyroca 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rață roșie – Aythya nyroca 
Cod EUNIS:911 ; Cod NATURA2000: A060 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 pereche 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 - 3 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Rață roșie – Aythya nyroca 
Cod EUNIS:911 ; Cod NATURA2000: A060 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 
Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 

Nu este cazul 
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anterior 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
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Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 

x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață roșie – Aythya nyroca 
Cod EUNIS:911 ; Cod NATURA2000: A060 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 
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MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață roșie – Aythya nyroca 
Cod EUNIS:911 ; Cod NATURA2000: A060 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor din 
marginea suprafețelor acvatice. Vulnerabilitatea acestor habitate 
constă mai ales în modificarea lor prin a face loc construcțiilor, 
drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 
Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 
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 [A.16] – Favorabilă 

[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rață roșie – Aythya nyroca 
Cod EUNIS:911 ; Cod NATURA2000: A060 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

19 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

10 – 50  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 Calitatea datelor privind insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Rață roșie – Aythya nyroca 
Cod EUNIS:911 ; Cod NATURA2000: A060 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul 
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habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 
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MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață roșie – Aythya nyroca 
Cod EUNIS:911 ; Cod NATURA2000: A060 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 Efectul cumulat al Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
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impacturilor asupra 
speciei în viitor 

viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață roșie – Aythya nyroca 
Cod EUNIS:911 ; Cod NATURA2000: A060 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente. Specia utilizează și celelalte tipuri de habitate din sit, 
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ca cele deschise și semideschise, dar este puțin influențată de mici 
variații ale suprafeței acestora sau calității acestora, în timpul 
pasajului. Având în vedere numărul mic de indivizi care utilizează 
situl în timpul pasajului, capacitatea de suport este îndestulătoare. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Bucephala clangula 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rață sunătoare - Bucephala clangula 
Cod EUNIS:923 ; Cod NATURA2000: A067 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

10 - 50  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 

"≈" - aproximativ egal 
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pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Rață sunătoare - Bucephala clangula 
Cod EUNIS:923 ; Cod NATURA2000: A067 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. Suprafaţa habitatului 573,86 ha      

988 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

987 
   

speciei în aria naturală 
protejată 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 
Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 

Nu este cazul 
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speciei 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață sunătoare - Bucephala clangula 
Cod EUNIS:923 ; Cod NATURA2000: A067 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 
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C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rață sunătoare - Bucephala clangula 
Cod EUNIS:923 ; Cod NATURA2000: A067 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 Starea globală de - 
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conservare necunoscută 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate 
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia 
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă.   

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Burhinus oedicnemus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pasărea ogorului – Burhinus oedicnemus  
Cod EUNIS:925 ; Cod NATURA2000: A133 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 -2 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

2 - 3 perechi 

A.9 Metodologia de apreciere Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
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a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

"FV" - favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 
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A.1 Specia 
Pasărea ogorului – Burhinus oedicnemus  
Cod EUNIS:925 ; Cod NATURA2000: A133 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

202,8 ha   

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

201 - 205 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.15 Starea de conservare din U1" - nefavorabilă - inadecvată 
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punct de vedere al 
habitatului speciei 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 

 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pasărea ogorului – Burhinus oedicnemus  
Cod EUNIS:925 ; Cod NATURA2000: A133 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 

">" - mai mare 
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viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pasărea ogorului – Burhinus oedicnemus  
Cod EUNIS:925 ; Cod NATURA2000: A133 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatele deschise, necesare 
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pentru perioada de reproducere. Specia utilizează pajiștile și 
terenurile arabile din periferia sitului în perioada de reproducere.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Calidris alpina 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Fugaci de țărm – Calidris alpina  
Cod EUNIS:934 ; Cod NATURA2000: A672 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

7 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

5 - 25  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 

"≈" - aproximativ egal 
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mărimea populaţiei 
actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Fugaci de țărm – Calidris alpina  
Cod EUNIS:934 ; Cod NATURA2000: A672 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    
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B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 Starea de conservare - 
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necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Fugaci de țărm – Calidris alpina  
Cod EUNIS:934 ; Cod NATURA2000: A672 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 
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C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Fugaci de țărm – Calidris alpina  
Cod EUNIS:934 ; Cod NATURA2000: A672 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
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hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru odihnă și hrănire, mai ales pajiștile și pășunile 
inundate sau acoperite cu bălți rezultate în urma topirii zăpezilor. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Calidris ferruginea 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Fugaci roșcat – Calidris ferruginea 
Cod EUNIS:936 ; Cod NATURA2000: A147 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

30 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

25 - 75  indivizi 

A.9 
Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 
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favorabilă 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Fugaci roșcat – Calidris ferruginea 
Cod EUNIS:936 ; Cod NATURA2000: A147 
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A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 
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B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Fugaci roșcat – Calidris ferruginea 
Cod EUNIS:936 ; Cod NATURA2000: A147 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 

"≈" - aproximativ egal 
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habitatului speciei în 
viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Fugaci roșcat – Calidris ferruginea 
Cod EUNIS:936 ; Cod NATURA2000: A147 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 Tendinţa stării globale de Nu este cazul 

1006 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

1005 
   

conservare a speciei 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru odihnă și hrănire, mai ales pajiștile și pășunile 
inundate sau acoperite cu bălți rezultate în urma topirii zăpezilor. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Cecropis daurica 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Rândunică roșcată – Cecropis daurica 
Cod EUNIS:952 ; Cod NATURA2000: A252 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 individ 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 
Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 

1 – 2 indivizi 
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favorabilă în aria naturală 
protejată 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
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Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Rândunică roșcată – Cecropis daurica 
Cod EUNIS:952 ; Cod NATURA2000: A252 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 1009



 
 

1008 
   

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rândunică roșcată – Cecropis daurica 
Cod EUNIS:952 ; Cod NATURA2000: A252 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"x" - necunoscută 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"x" - necunoscut. 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

X - perspective necunoscute 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 
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C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF X (necunoscute) X (necunoscute) Necunoscute  
  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] X - perspective necunoscute 
[C.8] FV - favorabile 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Rândunică roșcată – Cecropis daurica 
Cod EUNIS:952 ; Cod NATURA2000: A252 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 Starea globală de  
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conservare necunoscută 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei este necunoscută deoarece 
specia este considerată o raritate regională iar prezența anuală 
incertă și respectiv detectabilitatea scăzută pot conduce la lipsa 
observațiilor în anii următori privind această specie. 
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor necesare nu au fost modificate major, 
specia depinzând mai degrabă de eterogenitatea habitatelor la nivel 
de sit. 

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "FV" - favorabilă 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Circus aeruginosus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Erete de stuf – Circus aeruginosus 
Cod EUNIS:973; Cod NATURA2000: A081 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1-2 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 
Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 

2 – 3 perechi 
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favorabilă în aria naturală 
protejată 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Erete de stuf – Circus aeruginosus 
Cod EUNIS:973; Cod NATURA2000: A081 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha  

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

575 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 

"x" - necunoscută 
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calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

 
 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Erete de stuf – Circus aeruginosus 
Cod EUNIS:973; Cod NATURA2000: A081 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 Raportul dintre suprafaţa ">" - mai mare 
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adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Erete de stuf – Circus aeruginosus 
Cod EUNIS:973; Cod NATURA2000: A081 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 Starea globală de - 
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conservare necunoscută 

D.6 Informaţii suplimentare 

Distribuția speciei include și alte habitate anexate, care întrețin 
necesarul de hrănire în perioada de reproducere, dar care nu au fost 
calculate în cadrul VRSF. Încadrarea speciei în categoria "U2" - 
nefavorabilă – rea  a stării globale de conservare se datorează 
impactului potențial mare al presiunilor actuale și amenințărilor 
viitoare asupra habitatelor de hrănire, mai ales asupra habitatelor 
de stufărișuri și se referă mai ales la reducerea suprafețelor totale 
de habitate naturale în avantajul celor suprafețelor puternic 
influențate antropic, în interiorul sau în imediata apropiere a 
sitului. Exemple sunt amplasamentele de natura industrială din 
proximitatea sitului.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Circus cyaneus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Erete vânăt – Circus cyaneus  
Cod EUNIS:974; Cod NATURA2000: A082 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1-3 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 Mărimea populaţiei de 1 – 5 indivizi 
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referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Erete vânăt – Circus cyaneus  
Cod EUNIS:974 ; Cod NATURA2000: A082 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha  

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

575 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 
Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 

"0" - stabilă 
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suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Erete vânăt – Circus cyaneus  
Cod EUNIS:974 ; Cod NATURA2000: A082 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 
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C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 
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A.1 Specia 
Erete vânăt – Circus cyaneus  
Cod EUNIS:974 ; Cod NATURA2000: A082 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor deschise, semideschise și acvatice nu 
au fost modificate major, specia nedepinzând mult de habitatul 
forestier, ci mai degrabă de eterogenitatea habitatelor la nivel de 
sit, pentru odihnă și hrănire. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Circus pygargus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Erete vânăt – Circus pygargus 
Cod EUNIS:976 ; Cod NATURA2000: A084 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 individ 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 
Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 

Nu este cazul 
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planul de management 
anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 – 2 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
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protejată [A.8.] 

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Erete vânăt – Circus pygargus 
Cod EUNIS:976 ; Cod NATURA2000: A084 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha  

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

575 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 Tendinţa actuală globală "0" - stabilă 
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a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Erete vânăt – Circus pygargus 
Cod EUNIS:976 ; Cod NATURA2000: A084 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"x" - necunoscută 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"x" - necunoscut. 

C.5 Perspectivele speciei din X - perspective necunoscute 
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punct de vedere al 
populaţiei 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF X (necunoscute) X (necunoscute) Necunoscute  
  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] X - perspective necunoscute 
[C.8] FV - favorabile 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Erete vânăt – Circus pygargus 
Cod EUNIS:976 ; Cod NATURA2000: A084 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 
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D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei este necunoscută deoarece 
specia este considerată o raritate regională iar prezența anuală 
incertă și respectiv detectabilitatea scăzută pot conduce la lipsa 
observațiilor în anii următori privind această specie. 
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor necesare nu au fost modificate major, 
specia depinzând mai degrabă de eterogenitatea habitatelor la nivel 
de sit. 

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "FV" - favorabilă 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Columba palumbus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Porumbel gulerat – Columba palumbus 
Cod EUNIS:986 ; Cod NATURA2000: A687 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2 - 3 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 Mărimea reevaluată a Nu este cazul 
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populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3 - 4 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
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starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Porumbel gulerat – Columba palumbus 
Cod EUNIS:986 ; Cod NATURA2000: A687 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 
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B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Porumbel gulerat – Columba palumbus 
Cod EUNIS:986 ; Cod NATURA2000: A687 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 
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C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Porumbel gulerat – Columba palumbus 
Cod EUNIS:986 ; Cod NATURA2000: A687 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 
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D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de 
cuibărire, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Corvus corax 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Corb – Corvus corax  
Cod EUNIS:990 ; Cod NATURA2000: A350 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 pereche 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 

Nesemnificativă 
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naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 pereche 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

"FV" - favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei    
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în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Corb – Corvus corax  
Cod EUNIS:990 ; Cod NATURA2000: A350 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227,39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

225 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 
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B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Corb – Corvus corax  
Cod EUNIS:990 ; Cod NATURA2000: A350 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 
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C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Corb – Corvus corax  
Cod EUNIS:990 ; Cod NATURA2000: A350 
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A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatul de plasare a cuibului și 
anume fondul forestier situat între acumulările permanente Brătești 
și Bunget II. Respectivul fond forestier se află sub presiuni 
antropice cu posibil impact semnificativ asupra cuibăririi speciei, 
având în vedere apropierea față de localitatea Bungetu, calitatea și 
suprafața habitatului putând fi modificate în timp. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Corvus frugilegus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Cioară de semănătură – Corvus frugilegus 
Cod EUNIS:992 ; Cod NATURA2000:  A348 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

25 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 
Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 

Nu este cazul 
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planul de management 
anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

20 - 40 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
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favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Cioară de semănătură – Corvus frugilegus 
Cod EUNIS:992 ; Cod NATURA2000:  A348 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

202,8 ha   

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

201 - 205 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 
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B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Cioară de semănătură – Corvus frugilegus 
Cod EUNIS:992; Cod NATURA2000:  A348 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 
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C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
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Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Cioară de semănătură – Corvus frugilegus 
Cod EUNIS:992 ; Cod NATURA2000:  A348 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul perioadei de pasaj, pentru hrănire, a fost estimată pe baza 
aerofotogramelor și hărților satelitare. Este necesară colectarea 
datelor din teren, multianual, pentru a se genera tendințe relevante.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Dendrocopos syriacus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Ciocănitoare de grădini – Dendrocopos syriacus 
Cod EUNIS:1013 ; Cod NATURA2000: A429 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2 - 5 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 
Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 

Nu este cazul 
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anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3 - 6 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Ciocănitoare de grădini – Dendrocopos syriacus 
Cod EUNIS:1013 ; Cod NATURA2000: A429 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 
Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 

"x" - necunoscută 
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suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ciocănitoare de grădini – Dendrocopos syriacus 
Cod EUNIS:1013 ; Cod NATURA2000: A429 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 1045



 
 

1044 
   

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ciocănitoare de grădini – Dendrocopos syriacus 
Cod EUNIS:1013 ; Cod NATURA2000: A429 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 Tendinţa stării globale de "x" - este necunoscută 
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conservare a speciei 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba și de perioada de 
cuibărire, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Emberiza schoeniclus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Presură de stuf – Emberiza schoeniclus 
Cod EUNIS:1027 ; Cod NATURA2000: A381 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2 - 4 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 
Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 

Nu este cazul 
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planul de management 
anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3 - 5 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
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favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Presură de stuf – Emberiza schoeniclus 
Cod EUNIS:1027 ; Cod NATURA2000: A381 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

57,49ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

50 – 70 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 
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B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Presură de stuf – Emberiza schoeniclus 
Cod EUNIS:1027 ; Cod NATURA2000: A381 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 
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C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Presură de stuf – Emberiza schoeniclus 
Cod EUNIS:1027 ; Cod NATURA2000: A381 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 
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D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Suprafața actuală  a habitatului speciei de 57,49ha și VRSF de 50 
– 70 ha se referă strict la habitatele palustre și combinații ale 
acestor habitate cu altele, habitate cruciale pentru reproducerea 
speciei, suprafață în general direct proporțională cu numărul de 
perechi. Distribuția speciei include și alte habitate anexate, cu 
totalul de 519,63 ha, care întrețin necesarul de hrănire în perioada 
de reproducere, dar care nu au fost calculate în cadrul VRSF. 
Încadrarea speciei în categoria "U2" - nefavorabilă – rea  a stării 
globale de conservare se datorează impactului potențial mare al 
presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra habitatelor 
palustre, care nu ocupă suprafețe foarte mari. Vulnerabilitatea 
acestor habitate constă mai ales în modificarea lor prin a face loc 
construcțiilor, drumurilor sau alte utilizări ale terenurilor. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Falco subbuteo 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Șoimul rândunelelor – Falco subbuteo 
Cod EUNIS:1040 ; Cod NATURA2000: A099 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 individ 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 
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A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 – 5 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
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decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Șoimul rândunelelor – Falco subbuteo 
Cod EUNIS:1040 ; Cod NATURA2000: A099 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227,39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

225 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 Calitatea datelor privind slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
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tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Șoimul rândunelelor – Falco subbuteo 
Cod EUNIS:1040; Cod NATURA2000: A099 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

"≈" - aproximativ egal, 
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şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Șoimul rândunelelor – Falco subbuteo 
Cod EUNIS:1040 ; Cod NATURA2000: A099 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor deschise, semideschise și forestiere 
nu au fost modificate major, specia nedepinzând mult de habitatul 
forestier, ci mai degrabă de eterogenitatea habitatelor la nivel de 
sit, având nevoie de arbori, sub formă de trup de pădure, arbori 
izolați sau arbuști înalți și de habitate deschise și semideschise 
pentru hrănire. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Falco tinnunculus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Vânturel roșu – Falco tinnunculus 
Cod EUNIS:1041; Cod NATURA2000: A096 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1-2 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 Mărimea populaţiei Nesemnificativă 
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speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

2-3 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

"x" - este necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 
Favorabilă Nefavorabilă – Nefavorabilă – Necunoscută 
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inadecvată rea 
Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Vânturel roșu – Falco tinnunculus 
Cod EUNIS:1041; Cod NATURA2000: A096 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere; 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227,39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

225 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12 Tendinţa actuală a "x" - necunoscută 
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. calităţii habitatului 
speciei 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Vânturel roșu – Falco tinnunculus 
Cod EUNIS:1041 ; Cod NATURA2000: A096 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 

"≈" - aproximativ egal, 
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viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

Bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

”0” – stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

”≈” – aproximativ egal, 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV – favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

FV – favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Vânturel roșu – Falco tinnunculus 
Cod EUNIS:1041 ; Cod NATURA2000: A096 

A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"0" - este stabilă 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

Nu este cazul 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - FV – favorabile 

 
 

 

 
Gallinago gallinago 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Becațină comună – Gallinago gallinago 
Cod EUNIS:1057 ; Cod NATURA2000: A153 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

7 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 

Nesemnificativă 
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naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

5 - 25  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei    
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în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Becațină comună – Gallinago gallinago 
Cod EUNIS:1057 ; Cod NATURA2000: A153 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 
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B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Becațină comună – Gallinago gallinago 
Cod EUNIS:1057 ; Cod NATURA2000: A153 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 

"≈" - aproximativ egal, 
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şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 
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Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Becațină comună – Gallinago gallinago 
Cod EUNIS:1057 ; Cod NATURA2000: A153 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează marginile apelor pentru hrănire. În 
anumite perioade, unele din acumulările permanente sunt golite 
aproape complet, acestea constituind zone de hrănire propice 
pentru această specie limicolă. Specia utilizează mai ales zonele cu 
iarbă din proximitatea habitatelor acvatice.  

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Garrulus glandarius 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Gaiță – Garrulus glandarius 
Cod EUNIS:1060 ; Cod NATURA2000:A342 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

3 - 6 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 Raportul dintre mărimea 0-2% 
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populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

4 - 7 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

"FV" - favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
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vedere al populaţiei   
 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Gaiță – Garrulus glandarius 
Cod EUNIS:1060 ; Cod NATURA2000:A342 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

56 ha     

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

55 - 58 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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suprafeţei habitatului 
speciei 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Gaiță – Garrulus glandarius 
Cod EUNIS:1060 ; Cod NATURA2000:A342 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 
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C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu  
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[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Gaiță – Garrulus glandarius 
Cod EUNIS:1060 ; Cod NATURA2000:A342 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatul de plasare a cuibului și 
hrănire în timpul reproducerii și anume fondul forestier situat între 
acumulările permanente Brătești și Bunget II. Respectivul fond 
forestier se află sub presiuni antropice cu posibil impact 
semnificativ asupra cuibăririi speciei, având în vedere apropierea 
față de localitatea Bungetu, calitatea și suprafața habitatului putând 
fi modificate în timp. Specia este foarte sensibilă la deranj în 
timpul cuibăririi. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 

Gavia arctica 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
populaţiei  

Nr Parametru Descriere 
A.1 Specia 

Cufundar polar – Gavia arctica 
Cod EUNIS: 1061; Cod NATURA2000: A002 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1individ 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 Raportul dintre mărimea 0-2% 
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populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 - 2 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
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vedere al populaţiei   
 

MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 

Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
A.1 Specia 

Cufundar polar – Gavia arctica 
Cod EUNIS: 1061; Cod NATURA2000: A002 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 
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B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 

MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
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pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

 

Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 
A.1 Specia 

Cufundar polar – Gavia arctica 
Cod EUNIS: 1061; Cod NATURA2000: A002 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"x" - necunoscută 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"x" - necunoscut. 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

X - perspective necunoscute 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 

MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 

Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 

Perspective Figura 
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parametrului 

La fel cu VRSF X (necunoscute) X (necunoscute) Necunoscute  

  

MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  
[C.5] X - perspective necunoscute 
[C.8] FV - favorabile 

  

 

MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 

Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 
A.1 Specia 

Cufundar polar – Gavia arctica 
Cod EUNIS: 1061; Cod NATURA2000: A002 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei este necunoscută deoarece 
specia apare sporadic la nivel regional, iar prezența anuală incertă 
și respectiv detectabilitatea scăzută pot conduce la lipsa 
observațiilor în anii următori privind această specie. 
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor necesare nu au fost modificate major, 
specia depinzând mai degrabă de eterogenitatea habitatelor la nivel 
de sit. 

 

MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă Necunoscută 
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- rea  
[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "FV" - favorabilă 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Haliaeetus albicilla 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Codalb – Haliaeetus albicilla  
Cod EUNIS:1073 ; Cod NATURA2000: A075 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 individ 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 – 2 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 Calitatea datelor privind insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Codalb – Haliaeetus albicilla  
Cod EUNIS:1073; Cod NATURA2000: A075 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

602,25 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul 
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habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

602,25 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 
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MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Codalb – Haliaeetus albicilla  
Cod EUNIS:1073 ; Cod NATURA2000: A075 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
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speciei în viitor asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Codalb – Haliaeetus albicilla  
Cod EUNIS:1073; Cod NATURA2000: A075 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente. Specia utilizează și celelalte tipuri de habitate din sit, 
ca cele deschise și semideschise, dar este puțin influențată de mici 
variații ale suprafeței acestora sau calității acestora, în timpul 

1082 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

1081 
   

pasajului. Având în vedere numărul mic de indivizi care utilizează 
situl în timpul pasajului, capacitatea de suport este îndestulătoare. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Haematopus ostralegus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Scoicar – Haematopus ostralegus 
Cod EUNIS:1071; Cod NATURA2000: A130 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

9 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

10 - 50 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 

"≈" - aproximativ egal 
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actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Scoicar – Haematopus ostralegus 
Cod EUNIS:1071 ; Cod NATURA2000: A130 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. Calitatea datelor pentru medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
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suprafaţa habitatului 
speciei 

obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 

- 
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vedere al habitatului 
speciei 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Scoicar – Haematopus ostralegus 
Cod EUNIS:1071 ; Cod NATURA2000: A130 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"x" - necunoscută 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"x" - necunoscut. 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

X - perspective necunoscute 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 Perspectivele speciei în "U1" - nefavorabile - inadecvate 
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viitor 
 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF X (necunoscute) X (necunoscute) Necunoscute  
  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] X - perspective necunoscute 
[C.8] FV - favorabile 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Scoicar – Haematopus ostralegus 
Cod EUNIS:1071; Cod NATURA2000: A130 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei este necunoscută deoarece 
specia este considerată o raritate regională iar prezența anuală 
incertă și respectiv detectabilitatea scăzută pot conduce la lipsa 
observațiilor în anii următori privind această specie. 
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor necesare nu au fost modificate major, 
specia depinzând mai degrabă de eterogenitatea habitatelor la nivel 
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de sit. 
 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "FV" - favorabilă 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Hippolais icterina 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Frunzăriță galbenă – Hippolais icterina 
Cod EUNIS:1077; Cod NATURA2000: A299 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 - 2 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 - 3 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 

"≈" - aproximativ egal 
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mărimea populaţiei 
actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Frunzăriță galbenă – Hippolais icterina 
Cod EUNIS:1077 ; Cod NATURA2000: A299 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere; 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    
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B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 Starea de conservare - 
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necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Frunzăriță galbenă – Hippolais icterina 
Cod EUNIS:1077; Cod NATURA2000: A299 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere; 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
  

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 Efectul cumulat al Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
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impacturilor asupra 
speciei în viitor 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Frunzăriță galbenă – Hippolais icterina 
Cod EUNIS:1077; Cod NATURA2000: A299 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de 
cuibărire, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
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populaționale modificându-se capacitatea de suport. Specia 
utilizează în perioada de reproducere, atât habitatele forestiere cât 
și cele deschise și semideschise. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Lanius excubitor 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Sfrâncioc mare – Lanius excubitor 
Cod EUNIS:1099; Cod NATURA2000: A653 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

3 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

2 - 5 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 

"≈" - aproximativ egal 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 1093



 
 

1092 
   

pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Sfrâncioc mare – Lanius excubitor 
Cod EUNIS:1099; Cod NATURA2000: A653 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 

203,32 ha 
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protejată 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 
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B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Sfrâncioc mare – Lanius excubitor 
Cod EUNIS:1099; Cod NATURA2000: A653 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 
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C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Sfrâncioc mare – Lanius excubitor 
Cod EUNIS:1099; Cod NATURA2000: A653 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Suprafața habitatelor în 
trecut nu se poate estima doar din aerofotograme și poze satelitare, 
fiind nevoie de detalii structurale din teren.  
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MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Larus canus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș sur – Larus canus 
Cod EUNIS:1107 ; Cod NATURA2000: A182 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

12 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

10 - 50  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 Tendinţa actuală a „X” – necunoscută 
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mărimii populaţiei speciei 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș sur – Larus canus 
Cod EUNIS:1107; Cod NATURA2000: A182 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 
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speciei 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 

- 
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speciei 
 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș sur – Larus canus 
Cod EUNIS:1107; Cod NATURA2000: A182 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 
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C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș sur – Larus canus 
Cod EUNIS:1107; Cod NATURA2000: A182 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
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nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru odihnă și hrănire 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Larus fuscus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș negricios – Larus fuscus 
Cod EUNIS:1108; Cod NATURA2000: A183 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 individ 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 – 2 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 

"≈" - aproximativ egal 
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mărimea populaţiei 
actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș negricios – Larus fuscus 
Cod EUNIS:1108; Cod NATURA2000: A183 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    
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B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 Starea de conservare - 
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necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș negricios – Larus fuscus 
Cod EUNIS:1108; Cod NATURA2000: A183 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"x" - necunoscută 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"x" - necunoscut. 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

X - perspective necunoscute 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 Perspectivele speciei în "U1" - nefavorabile - inadecvate 
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viitor 
 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF X (necunoscute) X (necunoscute) Necunoscute  
  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] X - perspective necunoscute 
[C.8] FV - favorabile 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș negricios – Larus fuscus 
Cod EUNIS:1108; Cod NATURA2000: A183 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei este necunoscută deoarece 
specia este considerată o raritate regională iar prezența anuală 
incertă și respectiv detectabilitatea scăzută pot conduce la lipsa 
observațiilor în anii următori privind această specie. 
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor necesare nu au fost modificate major, 
specia depinzând mai degrabă de eterogenitatea habitatelor la nivel 
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de sit. 
 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "FV" - favorabilă 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Larus michahellis 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș cu picioare galbene – Larus michahellis 
Cod EUNIS:100926; Cod NATURA2000: A604 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

5 – 10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

10 - 20  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 

"≈" - aproximativ egal 
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mărimea populaţiei 
actuale 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș cu picioare galbene – Larus michahellis 
Cod EUNIS:100926; Cod NATURA2000: A604 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 

577,65  ha    
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protejată 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 
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B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș cu picioare galbene – Larus michahellis 
Cod EUNIS:100926; Cod NATURA2000: A604 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 

FV - favorabile 
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habitatului speciei 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pescăruș cu picioare galbene – Larus michahellis 
Cod EUNIS:100926; Cod NATURA2000: A604 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
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timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru odihnă și hrănire. Taxonul este recent separat de 
specia Larus cachinnans, fiind foarte de greu de determinat în 
teren, mai ales atunci când foarte multe păsări se adună la un loc, 
la distanță mare de mal.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Limosa limosa 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Sitar de mal – Limosa limosa 
Cod EUNIS:1119; Cod NATURA2000: A614 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

9 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

5 - 25  indivizi 
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A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 
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A.1 Specia 
Sitar de mal – Limosa limosa 
Cod EUNIS:1119; Cod NATURA2000: A614 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 Starea de conservare din "FV" - favorabilă, 
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punct de vedere al 
habitatului speciei 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Sitar de mal – Limosa limosa 
Cod EUNIS:1119; Cod NATURA2000: A614 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 

"≈" - aproximativ egal 
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speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Sitar de mal – Limosa limosa 
Cod EUNIS:1119; Cod NATURA2000: A614 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 
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D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează marginile apelor pentru hrănire. În 
anumite perioade, unele din acumulările permanente sunt golite 
aproape complet, acestea constituind zone de hrănire propice 
pentru această specie limicolă.  

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Melanocorypha calandra 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Ciocârlie de bărăgan – Melanocorypha calandra 
Cod EUNIS:1136; Cod NATURA2000: A242 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

3 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 
Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 

Nu este cazul 
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anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

2 – 5 indivizi  

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Ciocârlie de bărăgan – Melanocorypha calandra 
Cod EUNIS:1136 ; Cod NATURA2000: A242 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 
Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 

"x" - necunoscută 

1120 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

1119 
   

suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ciocârlie de bărăgan – Melanocorypha calandra 
Cod EUNIS:1136; Cod NATURA2000: A242 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"x" - necunoscută 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"x" - necunoscut 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

X - perspective necunoscute 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 
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C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ciocârlie de bărăgan – Melanocorypha calandra 
Cod EUNIS:1136; Cod NATURA2000: A242 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 Tendinţa stării globale de "x" - este necunoscută 
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conservare a speciei 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Mai mulți indivizi cuibăritori 
care se hrănesc în sit, cuibăresc în imediata apropiere a acestuia. 
Fiind vorba de perioada de cuibărire, suprafața habitatelor în trecut 
nu se poate estima doar din aerofotograme și poze satelitare, fiind 
nevoie de detalii structurale din teren. Modificări de amploare 
mică-medie în structura habitatelor deschise și semideschise pot 
afecta efectivele populaționale modificându-se capacitatea de 
suport.  
Specia a fost auzită cântând la începutul perioadei de pasaj 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Motacilla citreola 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Codobatură cu cap galben – Motacilla citreola 
Cod EUNIS:9853; Cod NATURA2000: 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 individ 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 Mărimea reevaluată a Nu este cazul 
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populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1-3 indivizi  

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
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starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Codobatură cu cap galben – Motacilla citreola 
Cod EUNIS:9853; Cod NATURA2000: 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 
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B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Codobatură cu cap galben – Motacilla citreola 
Cod EUNIS:9853; Cod NATURA2000: 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"x" - necunoscută 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"x" - necunoscut 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

X - perspective necunoscute 

C.6 Tendinţa viitoare a "0" - stabilă 
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suprafeţei habitatului 
speciei 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Codobatură cu cap galben – Motacilla citreola 
Cod EUNIS:9853; Cod NATURA2000: 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 Starea globală de Nefavorabilă - inadecvată 
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conservare a speciei 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Specia este considerată raritate la nivel național. Nu există date din 
trecut cu privire la populația din sit, aceeași situație fiind valabilă 
și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, ceea ce duce la 
imposibilitatea de a calcula o tendință actuală relevantă. Este 
necesară colectarea datelor din teren, multianual, pentru a se 
genera tendințe relevante. Suprafața habitatelor în trecut nu se 
poate estima doar din aerofotograme și poze satelitare, fiind 
nevoie de detalii structurale din teren.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Otus scops 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Ciuș – Otus scops 
Cod EUNIS:1174 ; Cod NATURA2000: A214 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere; 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2-3 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 
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A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3-4 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

"FV" - favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Ciuș – Otus scops 
Cod EUNIS:1174; Cod NATURA2000: A214 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227,39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

225 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 
Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 

"x" - necunoscută 
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suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ciuș – Otus scops 
Cod EUNIS:1174; Cod NATURA2000: A214 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere; 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 Raportul dintre suprafaţa ">" - mai mare 
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adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ciuș – Otus scops 
Cod EUNIS:1174; Cod NATURA2000: A214 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 Starea globală de  
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conservare necunoscută 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatul de plasare a cuibului și 
anume fondul forestier situat între acumulările permanente Brătești 
și Bunget II. Respectivul fond forestier se află sub presiuni 
antropice cu posibil impact semnificativ asupra cuibăririi speciei, 
având în vedere apropierea față de localitatea Bungetu, calitatea și 
suprafața habitatului putând fi modificate în timp. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Pandion haliaetus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Uligan pescar – Pandion haliaetus 
Cod EUNIS:1176; Cod NATURA2000: A094 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 individ 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 – 2 indivizi 

A.9 Metodologia de apreciere Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
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a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 
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A.1 Specia 
Uligan pescar – Pandion haliaetus 
Cod EUNIS:1176; Cod NATURA2000: A094 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

602,25 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

602,25 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 Starea de conservare din "FV" - favorabilă, 
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punct de vedere al 
habitatului speciei 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Uligan pescar – Pandion haliaetus 
Cod EUNIS:1176; Cod NATURA2000: A094 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 
Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 

"≈" - aproximativ egal 
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speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Uligan pescar – Pandion haliaetus 
Cod EUNIS:1176; Cod NATURA2000: A094 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 
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D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit, 
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor 
permanente. Specia utilizează și celelalte tipuri de habitate din sit, 
ca cele deschise și semideschise, dar este puțin influențată de mici 
variații ale suprafeței acestora sau calității acestora, în timpul 
pasajului. Având în vedere numărul mic de indivizi care utilizează 
situl în timpul pasajului, capacitatea de suport este îndestulătoare. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Pelecanus crispus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pelican creț – Pelecanus crispus 
Cod EUNIS:1190; Cod NATURA2000: A020 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

9 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 Mărimea populaţiei de 5 - 20 indivizi 
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referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Pelican creț – Pelecanus crispus 
Cod EUNIS:1190; Cod NATURA2000: A020 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 

"0" - stabilă 
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calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pelican creț – Pelecanus crispus 
Cod EUNIS:1190; Cod NATURA2000: A020 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"x" - necunoscută 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"x" - necunoscut. 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

X - perspective necunoscute 

C.6 Tendinţa viitoare a "0" - stabilă 
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suprafeţei habitatului 
speciei 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF X (necunoscute) X (necunoscute) Necunoscute  
  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] X - perspective necunoscute 
[C.8] FV - favorabile 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pelican creț – Pelecanus crispus 
Cod EUNIS:1190 ; Cod NATURA2000: A020 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

D.4 Tendinţa stării globale de "x" - este necunoscută 
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conservare a speciei 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei este necunoscută deoarece 
specia este considerată o raritate regională iar prezența anuală 
incertă și respectiv detectabilitatea scăzută pot conduce la lipsa 
observațiilor în anii următori privind această specie. 
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor necesare nu au fost modificate major, 
specia depinzând mai degrabă de eterogenitatea habitatelor la nivel 
de sit. 

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "FV" - favorabilă 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Pelecanus onocrotalus 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pelecanus onocrotalus – Pelican comun 
Cod EUNIS:1191; Cod NATURA2000: A019 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

4 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 
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A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1-10 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în 
aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Pelecanus onocrotalus – Pelican comun 
Cod EUNIS:1191; Cod NATURA2000: A019 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha      

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

570 - 580 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 

"0" - stabilă 
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calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pelecanus onocrotalus – Pelican comun 
Cod EUNIS:1191; Cod NATURA2000: A019 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"x" - necunoscută 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"x" - necunoscut. 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

X - perspective necunoscute 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 

"0" - stabilă 
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speciei 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF X (necunoscute) X (necunoscute) Necunoscute  
  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] X - perspective necunoscute 
[C.8] FV - favorabile 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pelecanus onocrotalus – Pelican comun 
Cod EUNIS:1191; Cod NATURA2000: A019 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală 
protejată pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 
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D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei este necunoscută deoarece 
specia este considerată o raritate regională iar prezența anuală 
incertă și respectiv detectabilitatea scăzută pot conduce la lipsa 
observațiilor în anii următori privind această specie. 
Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a 
fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, 
suprafața totală a habitatelor necesare nu au fost modificate major, 
specia depinzând mai degrabă de eterogenitatea habitatelor la nivel 
de sit. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "FV" - favorabilă 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Phylloscopus sibilatrix 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pitulice sfârâitoare – Phylloscopus sibilatrix 
Cod EUNIS:1212; Cod NATURA2000: A314 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

3 - 6 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 
Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 

4 - 7 perechi 
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favorabilă în aria naturală 
protejată 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

"FV" - favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Pitulice sfârâitoare – Phylloscopus sibilatrix 
Cod EUNIS:1212; Cod NATURA2000: A314 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

56 ha     

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

55 - 58 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 

"x" - necunoscută 
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calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
 

[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pitulice sfârâitoare – Phylloscopus sibilatrix 
Cod EUNIS:1212 ; Cod NATURA2000: A314 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 Raportul dintre suprafaţa ">" - mai mare 
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adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pitulice sfârâitoare – Phylloscopus sibilatrix 
Cod EUNIS:1212; Cod NATURA2000: A314 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 Starea globală de  
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conservare necunoscută 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatul de plasare a cuibului și 
hrănire în timpul reproducerii și anume fondul forestier situat între 
acumulările permanente Brătești și Bunget II. Respectivul fond 
forestier se află sub presiuni antropice cu posibil impact 
semnificativ asupra cuibăririi speciei, având în vedere apropierea 
față de localitatea Bungetu, calitatea și suprafața habitatului putând 
fi modificate în timp. Specia este foarte sensibilă la deranj în 
timpul cuibăririi. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Pluvialis squatarola 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Ploier argintiu – Pluvialis squatarola 
Cod EUNIS:1224; Cod NATURA2000: A141 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

4 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 
Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 

1 - 10  indivizi 
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protejată 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
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Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Ploier argintiu – Pluvialis squatarola 
Cod EUNIS:1224; Cod NATURA2000: A141 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 
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B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ploier argintiu – Pluvialis squatarola 
Cod EUNIS:1224; Cod NATURA2000: A141 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 Raportul dintre suprafaţa "≈" - aproximativ egal 
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adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ploier argintiu – Pluvialis squatarola 
Cod EUNIS:1224; Cod NATURA2000: A141 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 Starea globală de FV" - favorabilă, 
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conservare a speciei 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru odihnă și hrănire, mai ales pajiștile și pășunile 
inundate sau acoperite cu bălți rezultate în urma topirii zăpezilor. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Recurvirostra avosetta 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Ciocîntors – Recurvirostra avosetta 
Cod EUNIS:1254; Cod NATURA2000: A132 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

10 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 
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A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

5 - 25  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 
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Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Ciocîntors – Recurvirostra avosetta 
Cod EUNIS:1254; Cod NATURA2000: A132 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 
Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 

"0" - stabilă 
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suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ciocîntors – Recurvirostra avosetta 
Cod EUNIS:1254; Cod NATURA2000: A132 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 Tendinţa viitoare a "0" - stabilă 
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suprafeţei habitatului 
speciei 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Ciocîntors – Recurvirostra avosetta 
Cod EUNIS:1254; Cod NATURA2000: A132 

1162 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



 
 

1161 
   

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează marginile apelor pentru hrănire. În 
anumite perioade, unele din acumulările permanente sunt golite 
aproape complet, acestea constituind zone de hrănire propice 
pentru această specie limicolă.  

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Sylvia nisoria 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Silvie porumbacă – Sylvia nisoria 
Cod EUNIS:1303; Cod NATURA2000: A307 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 - 2 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 

Nesemnificativă 
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naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 - 3 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în    
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aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Silvie porumbacă – Sylvia nisoria 
Cod EUNIS:1303 ; Cod NATURA2000: A307 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

203,32 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

200 - 210 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 
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B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Silvie porumbacă – Sylvia nisoria 
Cod EUNIS:1303 ; Cod NATURA2000: A307 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 Perspectivele speciei din FV - perspective bune 
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punct de vedere al 
populaţiei 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

X - necunoscute. 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] X - necunoscute. 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Silvie porumbacă – Sylvia nisoria 
Cod EUNIS:1303; Cod NATURA2000: A307 
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A.2 
Tipul populației speciei 
în aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală 
protejată pentru reproducere); 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Nu există date din trecut cu privire la populația din sit, aceeași 
situație fiind valabilă și pentru suprafața habitatelor și calitatea lor, 
ceea ce duce la imposibilitatea de a calcula o tendință actuală 
relevantă. Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, 
pentru a se genera tendințe relevante. Fiind vorba de perioada de 
cuibărire, suprafața habitatelor în trecut nu se poate estima doar 
din aerofotograme și poze satelitare, fiind nevoie de detalii 
structurale din teren. Modificări de amploare mică-medie în 
structura habitatelor deschise și semideschise pot afecta efectivele 
populaționale modificându-se capacitatea de suport.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Tadorna tadorna  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Călifar alb – Tadorna tadorna 
Cod EUNIS:1310; Cod NATURA2000: A048 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

26 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 

Nesemnificativă 
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naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

25 - 50  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – 
rea 

Necunoscută 

Mărimea populației speciei în    
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aria naturală protejată [A.3.] nu 
este mai mică decât mărimea 
populației de referință pentru 
starea favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Călifar alb – Tadorna tadorna 
Cod EUNIS:1310; Cod NATURA2000: A048 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

x (necunoscută) 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

x (necunoscută) 
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B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

x (necunoscută) 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"-" - se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 
 

[B.3] - Favorabilă 
[B.9] "x" – necunoscută 
[B.11] - bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Călifar alb – Tadorna tadorna 
Cod EUNIS:1310; Cod NATURA2000: A048 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 Perspectivele speciei din FV - perspective bune 
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punct de vedere al 
populaţiei 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U2 - nefavorabile - inadecvate 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

 
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

[C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U2 - nefavorabile - inadecvate 

  

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

  

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Călifar alb – Tadorna tadorna 
Cod EUNIS:1310; Cod NATURA2000: A048 
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A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U1" - nefavorabile - inadecvate 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează de habitatele acvatice din cadrul sitului 
pentru hrănire și odihnă, dar se hrănește și în cadrul pajiștilor și 
terenurilor agricole din proximitatea sitului, depinzând foarte mult 
de starea acestora.   

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 
 

[A.16] – Favorabilă 
[B.15] "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U1" - nefavorabile - inadecvate 

 
 

 

 
Tringa nebularia 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar cu picioare verzi – Tringa nebularia 
Cod EUNIS:1323; Cod NATURA2000: A164 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

22 indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 

Nesemnificativă 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 1173



 
 

1172 
   

mărimea populaţiei 
naţionale 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

20 - 40  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 
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Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar cu picioare verzi – Tringa nebularia 
Cod EUNIS:1323 ; Cod NATURA2000: A164 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

573,86 ha 

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 

"0" - stabilă, 
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speciei 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar cu picioare verzi – Tringa nebularia 
Cod EUNIS:1323; Cod NATURA2000: A164 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 
Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 

"≈" - aproximativ egal, 
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pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
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speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar cu picioare verzi – Tringa nebularia 
Cod EUNIS:1323; Cod NATURA2000: A164 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează marginile apelor pentru hrănire. În 
anumite perioade, unele din acumulările permanente sunt golite 
aproape complet, acestea constituind zone de hrănire propice 
pentru această specie limicolă.  

 
 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Tringa ochropus  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de zăvoi – Tringa ochropus 
Cod EUNIS:1324; Cod NATURA2000: A165 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

1 individ 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 Raportul dintre mărimea 0-2% 
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populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 -10  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
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vedere al populaţiei   
 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de zăvoi – Tringa ochropus 
Cod EUNIS:1324; Cod NATURA2000: A165 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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suprafeţei habitatului 
speciei 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

   

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 
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A.1 Specia 
Fluierar de zăvoi – Tringa ochropus 
Cod EUNIS:1324; Cod NATURA2000: A165 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 
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MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de zăvoi – Tringa ochropus 
Cod EUNIS:1324; Cod NATURA2000: A165 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru odihnă și hrănire, mai ales pajiștile și pășunile 
inundate sau acoperite cu bălți rezultate în urma topirii zăpezilor. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Tringa stagnatilis  
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de lac – Tringa stagnatilis 
Cod EUNIS:1325; Cod NATURA2000: A163 

A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

3 indivizi 
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A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

1 - 10  indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 Tendinţa stării de „X” – necunoscută 
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conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de lac – Tringa stagnatilis 
Cod EUNIS:1325; Cod NATURA2000: A163 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

577,65  ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

565 – 585 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 
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B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală 
protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 
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Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de lac – Tringa stagnatilis 
Cod EUNIS:1325; Cod NATURA2000: A163 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 1187



 
 

1186 
   

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Fluierar de lac – Tringa stagnatilis 
Cod EUNIS:1325; Cod NATURA2000: A163 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată 
pentru odihnă și/sau hrănire. 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este 
stabilă la nivel de sit, specia nedepinzând mult de nivelul apelor în 
cadrul acumulărilor permanente, doar în cazuri extreme în care 
nivelul apei din toate cele cinci acumulări permanente ar fi extrem 
de scăzut. Specia utilizează și habitatele deschise din periferia 
sitului pentru odihnă și hrănire, mai ales pajiștile și pășunile 
inundate sau acoperite cu bălți rezultate în urma topirii zăpezilor. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   

  
 

 

 
Troglodytes troglodytes 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Pănțăruș – Troglodytes troglodytes  
Cod EUNIS:1327; Cod NATURA2000: A676 

A.2 Statut de prezență Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
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temporală a speciilor naturală protejată pentru reproducere); 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

2 - 4 perechi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

3 - 5 perechi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 
Structura populaţiei 
speciei 

nu există date privind structura populaţiei. 
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A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

"FV" - favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

Nu este cazul 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Pănțăruș – Troglodytes troglodytes  
Cod EUNIS:1327; Cod NATURA2000: A676 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

56 ha     

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

55 - 58 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 

B.8. Raportul dintre suprafaţa ” ≈” – aproximativ egal 
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adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"x" - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1" - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

"0" - este stabilă, 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 

 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
x (necunoscută) x/x  
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată 
Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 
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[B.3.] este suficient de mare  
[B.9.] "x" - necunoscută  
[B.11] bună - adecvată 

  

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pănțăruș – Troglodytes troglodytes  
Cod EUNIS:1327; Cod NATURA2000: A676 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

 "0" - stabilă, 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"-" - descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

">" - mai mare 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

U1 - nefavorabile - rele, 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"U2" - nefavorabile - rele 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat mediu, 
semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ viabilitatea pe 
termen lung a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 

Bune 4 
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VRSF) 
  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.5] FV - perspective bune 
[C.8] U1 - nefavorabile - rele 

 

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [C.10]  - Mediu 
[C.9] - "U2" - nefavorabile - rele 

 

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Pănțăruș – Troglodytes troglodytes  
Cod EUNIS:1327 ; Cod NATURA2000: A676 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 
naturală protejată pentru reproducere); 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

"U2" - nefavorabilă - rea 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

"x" - este necunoscută 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată 
descrescătoare, se referă strict la habitatul de plasare a cuibului și 
hrănire în timpul reproducerii și anume fondul forestier situat între 
acumulările permanente Brătești și Bunget II. Respectivul fond 
forestier se află sub presiuni antropice cu posibil impact 
semnificativ asupra cuibăririi speciei, având în vedere apropierea 
față de localitatea Bungetu, calitatea și suprafața habitatului putând 
fi modificate în timp. Specia este foarte sensibilă la deranj în 
timpul cuibăririi. 

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 
Favorabilă Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută  

 [A.16] – Favorabilă 
[B.15] - "U1" - nefavorabilă - inadecvată 
[C.9]  - "U2" - nefavorabile - rele 
 

 

 
Turdus pilaris 
TABELUL A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei  

Nr Parametru Descriere 

A.1 Specia 
Cocoșar – Turdus pilaris  
Cod EUNIS:1335 ; Cod NATURA2000: A284 
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A.2 
Statut de prezență 
temporală a speciilor 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

A.3 
Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată 

130  indivizi 

A.4 

Calitatea datelor 
referitoare la populaţia 
speciei din aria naturală 
protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 
complete 

A.5 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei speciei în aria 
naturală protejată şi 
mărimea populaţiei 
naţionale  

0-2% 

A.6 

Mărimea populaţiei 
speciei în aria naturală 
protejată comparata cu 
mărimea populaţiei 
naţionale 

Nesemnificativă 

A.7 

Mărimea reevaluată a 
populaţiei estimate în 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

A.8 

Mărimea populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată 

100 -300 indivizi 

A.9 

Metodologia de apreciere 
a mărimii populaţiei de 
referinţă pentru starea 
favorabilă 

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate 
observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața 
habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora. 

A.10 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi 
mărimea populaţiei 
actuale 

"≈" - aproximativ egal 

A.11 
Tendinţa actuală a 
mărimii populaţiei speciei 

„X” – necunoscută 

A.12 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a mărimii 
populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

A.13 
Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 

Nu este cazul 

A.14 

Magnitudinea tendinţei 
actuale a mărimii 
populaţiei speciei 
exprimată prin 
calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea 
tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei. 

A.15 Structura populaţiei nu există date privind structura populaţiei. 
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speciei 

A.16 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
populaţiei speciei 

Favorabilă 

A.17 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al populaţiei 
speciei 

„X” – necunoscută 

A.18 
Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al populaţiei   

 

 
MATRICEA 1. Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al 
populației speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 
inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Mărimea populației speciei 
în aria naturală protejată 
[A.3.] nu este mai mică 
decât mărimea populației de 
referință pentru starea 
favorabilă în aria naturală 
protejată [A.8.] 

   

 
Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei 
Nr Parametri Descriere 

A.1 Specia 
Cocoșar – Turdus pilaris  
Cod EUNIS:1335; Cod NATURA2000: A284 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

B.3. 
Suprafaţa habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

227, 39 ha    

B.4. 
Calitatea datelor pentru 
suprafaţa habitatului 
speciei 

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 
obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa reevaluată a 
habitatului speciei din 
planul de management 
anterior 

Nu este cazul 

B.6. 
Suprafaţa  adecvată a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

227 - 230 ha 

B.7. 

Metodologia de apreciere 
a suprafeţei  adecvate a 
habitatului speciei în aria 
naturală protejată 

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în aria 
naturală protejată au fost folosite imagini satelitare, fotografii 
aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor. Valoarea 
indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor 
necesare acestei specii pentru tipul populației descris. 
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B.8. 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
actuală a habitatului 
speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9. 
Tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 

B.11 
Calitatea habitatului 
speciei în aria naturală 
protejată 

bună - adecvată 

B.12
. 

Tendinţa actuală a 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă, 

B.13 
Calitatea datelor privind 
tendinţa actuală a calităţii 
habitatului speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără 
măsurători prin eșantionare; 

B.14 

Tendinţa actuală globală 
a habitatului speciei 
funcţie de tendinţa 
suprafeţei şi de tendinţa 
calităţii habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

"FV" - favorabilă, 

B.16 

Tendinţa stării de 
conservare din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

Nu este cazul 

B.17 

Starea de conservare 
necunoscută din punct de 
vedere al habitatului 
speciei 

- 

 
MATRICEA 2. Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei. 
Tendința Combinația dintre Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 

[B.9.] și Tendința actuală a calității habitatului speciei [B.12.] 
0 (stabilă) 0/0 
 
MATRICEA 3. Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - 
rea 

Necunoscută 

Suprafața habitatului speciei în aria naturală    
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protejată [B.3.] este suficient de mare și 
tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 
[B.9] este stabilă ȘI Calitatea habitatului speciei 
în aria naturală protejată [B.11] este adecvată 
pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei 

 
Tabelul C) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Cocoșar – Turdus pilaris  
Cod EUNIS:1335 ; Cod NATURA2000: A284 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

C.3 
Tendinţa viitoare a 
mărimii populaţiei 

"0" - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 
populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă 
şi mărimea populaţiei 
viitoare a speciei  

"≈" - aproximativ egal, 

C.5 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
populaţiei 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendinţa viitoare a 
suprafeţei habitatului 
speciei 

"0" - stabilă 

C.7 

Raportul dintre suprafaţa 
adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa 
habitatului speciei în 
viitor  

"≈" - aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din 
punct de vedere al 
habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 
Perspectivele speciei în 
viitor 
 

"FV" - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al 
impacturilor asupra 
speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările 
viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 
asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung 
a speciei; 

 
MATRICEA 4. Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populației 
speciei. 
Valoarea 
actuală a 
parametrului 

Tendința 
viitoare a 
parametrului 

Raportul dintre 
valoarea VRSF 
și valoarea 
viitoare a 
parametrului 

Perspective Figura 
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La fel cu VRSF = (stabil) =/> (la 
fel/deasupra 
VRSF) 

Bune 4 

  
MATRICEA 5. Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 
inadecvată 

Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Ambii parametri [C.5] [C.8] 
în stare favorabilă 

   

 
MATRICEA  6. Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual. 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale și 
amenințările viitoare, nu vor avea în viitor un efect 
semnificativ asupra speciei [C.10] ȘI perspectivele 
speciei în viitor [C.9.] sunt favorabile 

   

 
Tabelul D) Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 
Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 
Cocoșar – Turdus pilaris  
Cod EUNIS:1335; Cod NATURA2000: A284 

A.2 
Tipul populației speciei în 
aria naturală protejată 

Populație care doar iernează în aria naturală protejată; 

D.3 
Starea globală de 
conservare a speciei 

FV" - favorabilă, 

D.4 
Tendinţa stării globale de 
conservare a speciei 

Nu este cazul 

D.5 
Starea globală de 
conservare necunoscută 

- 

D.6 Informaţii suplimentare 

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în 
timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și 
hărților satelitare. Este necesară colectarea datelor din teren, 
multianual, pentru a se genera tendințe relevante. Mai mulți 
indivizi cuibăritori au fost observați în localitățile din proximitate. 
Este necesară colectarea datelor din teren, multianual, pentru a se 
genera tendințe relevante.  

 
MATRICEA 7. Evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă 
- inadecvată 

Nefavorabilă 
- rea 

Necunoscută 

Toți cei trei parametri sunt în stare favorabilă [A.16], 
[B.15] și [C.9]   
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7. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT 

 7.1. Scopul Planului de management pentru aria naturală protejată 
 Scopul planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea 
Ilfovului este acela de a promova conservarea speciilor de păsări pentru care situl Natura 2000 a 
fost desemnat și a habitatelor aferente acestora, precum și crearea unui model de gestiune care să 
permită dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane limitrofe ariei naturale protejate. Planul de 
management urmăreşte integrarea obiectivelor de conservare şi protecţie a speciilor de păsări de 
interes comunitar, inclusive a habitatelor acestora, educaţia, informarea şi implicarea publicului în 
gestionarea patrimoniului sitului Natura 2000. 
 
 7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management şi activităţi 
 7.2.1. Obiectiv general 
 Obiectivele generale au fost formulate pornind de la ameninţările cu care se confruntă situl 
Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului şi de la nevoile de dezvoltare ale 
comunităţilor locale, după cum urmează: 
Obiectivul general 1: Asigurarea conservării speciilor de păsări pentru care situl Natura 2000 a fost 
desemnat și a habitatelor aferente acestora în sensul menținerii/atingerii stării de conservare 
favorabilă. 
Obiectivul general 2: Asigurarea bazei de date/informații referitoare la speciile de păsări pentru 
care situl Natura 2000 a fost desemnat și a habitatelor aferente acestora, inclusiv starea de 
conservare a acestora, cu scopul de a oferi suportul necesar pentru managementul conservării 
biodiversităţii şi evaluarea eficienţei managementului. 
Obiectivul general 3: Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu scopul 
menţinerii/atingerii stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări pentru care situl Natura 
2000 a fost desemnat. 
Obiectivul general 4: Creşterea nivelului de conştientizare - îmbunătăţirea cunoştinţelor şi 
schimbarea atitudinii şi comportamentului - pentru grupurile interesate care au impact asupra 
conservării biodiversităţii. 
Obiectivul general 5: Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru 
speciile de păsări pentru care situl Natura 2000 a fost desemnat. 
Obiectivul general 6: Crearea de oportunităţi pentru desfăşurarea unui turism durabil, prin 
intermediul valorilor naturale şi culturale, cu scopul limitării impactului asupra mediului. 
 
 7.2.2. Obiectiv specific 

Tabelul nr. 108 
Nr. Cod OS1 Cod OG2 Denumire 

1.  OS 1.1 OG 1 

Asigurarea conservării speciilor de păsări pentru care 
situl Natura 2000 a fost desemnat și a habitatelor 
aferente acestora, în sensul atingerii/menținerii stării 
de conservare favorabilă a acestora. 

2.  OS 2.1 OG 2 

Completarea/actualizarea inventarelor și evaluarea 
detaliată a stării de conservare, atât pentru speciile de 
păsări cât și pentru alte specii și habitate din situl 
Natura 2000 ROSPA0124. 

 
1 Obiectiv specific 
2 Obiectv general 
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3.  OS 3.1 OG 3 
Funcţionarea eficientă a structurii implicate în 
managementul sitului Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului. 

4.  OS 3.2 OG 3 
Materializarea limitelor pe teren şi menţinerea 
acestora. 

5.  OS 3.3 OG 3 
Urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor 
planului de management. 

6.  OS 3.4 OG 3 
Asigurarea finanţării/bugetului necesar pentru 
implementarea planului de management. 

7.  OS 3.5 OG 3 
Asigurarea logisticii necesare pentru managementul 
eficient al ariei naturale protejate. 

8.  OS 3.6 OG 3 
Evaluarea şi monitorizarea implementării planului de 
management. 

9.  OS 3.7 OG 3 
Realizarea raportărilor necesare către autorităţile cu 
atribuții în domeniul protecției mediului. 

10.  OS 4.1 OG 4 
Elaborarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind 
comunicarea şi conştientizarea publicului. 

11.  OS 4.2 OG 4 
Implementarea Strategiei şi a Planului de acţiune 
privind comunicarea şi conştientizarea publicului. 

12.  OS 5.1 OG 5 Promovarea utilizării durabile a resurselor forestiere. 

13.  OS 5.2 OG 5 
Promovarea utilizării durabile a terenurilor agricole 
din vecinătatea sitului Natura 2000 ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului. 

14.  OS 5.3 OG 5 
Promovarea unei dezvoltări durabile a localităţilor 
aflate pe teritoriul sau în vecinătatea ariei naturale 
protejate. 

15.  OS 5.4 OG 5 
Promovarea și sprijinirea activităților tradiționale din 
sit și din vecinătatea acestuia. 

16.  OS 6.1 OG 6 Elaborarea Strategiei de management a vizitatorilor. 

17.  OS 6.2 OG 6 
Implementarea Strategiei de management a 
vizitatorilor. 

 
 
 7.2.3. Măsură specifică/măsură de management 
 
Tabelul nr. 109 - OS 1.1: Asigurarea conservării speciilor de păsări pentru care situl Natura 2000 a 
fost desemnat și a habitatelor aferente acestora, în sensul atingerii/menținerii stării de conservare 
favorabilă a acestora 
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Cod MS3 Titlu A4/R5 Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.1.1.1. 

R - Interzicerea 
golirii 
acumulărilor 
permanente în 
perioada 15 
martie - 30 
septembrie, 
cu excepția 
considerentelor 
de prevenire a 
calamităților 
naturale 

În perioada de cuibărire, succesul 
reproductiv al speciilor de păsări care 
utilizează în perioada de reproducere 
habitatele acvatice și palustre poate scădea 
drastic dacă acumulările permanente sunt 
golite sau dacă nivelul apei în cadrul 
acestora scade semnificativ. În cazul golirii 
acumulărilor permanente, speciile care au 
cuibul plasat în zone cu vegetație plutitoare 
aproape de maluri precum și cele care au 
cuibul construit în stufărișuri sau alte 
habitate palustre își pot abandona ponta 
datorită distanței mari până la habitatele de 
hrănire și probabilității mari de prădătorism. 
De asemenea, în cazul speciilor care 
folosesc habitatele acvatice pentru hrănire, 
imediata apropiere a vegetaței palustre înalte 
este foarte importantă pentru adăpost 
împotriva prădătorilor, mai ales în 
perioadele de creștere a puilor. 
Instituția/structura/entitatea responsabilă de 
administrarea ariei protejate ROSPA0124 va 
fi implicată activă, în procesul de elaborare a 
Programului coordonat de golire și umplere 
a acumulărilor Bunget I, Bunget II, Brătești, 
Adunați și Ilfoveni - nu doar i se va aduce la 
cunoștință. 

Număr de patrulări 

A.1.1.2. 

A - Menținerea 
debitului salubru 
pe secțiunile 
pârâului Ilfov și 
interzicerea 
fluctuațiilor mari  
în jurul nivelului 
mediu al apelor 
din cadrul 
acumulărilor 
permanente, în 
urma exploatării 
efectuate prin 
intermediul 
funcționării 
microhidrocentra-
lelor. Intericerea 

Fluctuațiile semnificative ale nivelului apei 
în cadrul acumulărilor permanente pot avea  
efecte negative semnificative asupra 
succesului reproductiv al speciilor care 
cuibăresc în vegetația palustră sau în alte 
habitate situate pe malul apelor. Efectul 
poate fi direct, atunci când nivelul apei 
crește semnificativ peste nivelul mediu al 
apei iar cuiburile și/sau pontele speciilor de 
păsări sunt distruse sau afectate puternic. În 
mod indirect, prin scăderea nivelului apei, 
suprafețe mici de habitate palustre unde 
cuibăresc aceste specii devin izolate față de 
habitatele acvatice, astfel acestea sunt mult 
mai expuse prădătorismului sau altor factori 
perturbatori. Se recomandă respectarea 
menținerii unui nivel al apei constant, 

Număr de patrulări 

 
3 Măsură specifică 
4 Activitate de management 
5 Activitate restricitvă 
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Cod MS3 Titlu A4/R5 Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

lucrărilor de 
amploare pentru 
reparația și 
întreținerea 
microhidrocentra-
lelor, în perioada 
15 martie - 30 
septembrie. 

excepție făcând evenimentele extreme. 
Fluctuații mari ale debitului de apă pe 
secțiunile pârâului Ilfov din cadrul sitului 
pot afecta semnificativ speciile care 
cuibăresc în habitatele din proximitatea 
pârâului sau în galerii/orificii săpate în 
malurile aferente.  Lucrările de amploare 
pentru reparația și întreținerea 
microhidrocentralelor pot afecta negativ 
semnificativ speciile de păsări cuibăritoare 
din proximitate, atât prin deranj direct, cât și 
indirect prin reducerea nivelului apei în 
funcție de necesitatea intervenției. 
În perioadele de prohibiție este interzisă 
scăderea dirijată a nivelului apei, în scopul 
asigurării protecției zonelor de depunere a 
icrelor, cu excepția considerentelor de 
prevenire a calamităților naturale. 

A.1.1.3. 

R - Interzicerea 
prezenței 
nesupravegheate 
a câinilor și 
pisicilor în sit și 
controlul 
populațiilor de 
câini sălbăticiți. 

Atât pisicile domestice cât și câinii 
aparținând gospodăriilor din proximitatea 
sitului, care sunt lăsați liberi, reprezintă un 
potențial pericol pentru majoritatea speciilor 
care cuibăresc pe sol sau în vegetație la 
înălțimi mici față de sol. În lipsa 
supravegherii, aceștia pot hoinării pe 
suprafețe întinse în sit, având impact negativ 
semnificativ asupra speciilor în perioada de 
reproducere, mai ales în perioada de creștere 
a puilor, manifestând comportament de 
prădători. 

Număr de patrulări 

A.1.1.4. 

A - Menţinerea 
arborilor parţial 
uscaţi și bătrâni 
în situl 
ROSPA0124 

Mai multe specii de păsări insectivore au 
nevoie de cavități pentru cuibărit, astfel 
prezența arborilor bătrâni este necesară 
pentru existența și susținerea populațiilor 
acestor specii în cadrul sitului. Prezența 
speciilor de păsări insectivore în interiorul 
fondului forestier este necesară și este o 
modalitate naturală de control ecologic al 
populațiilor de insecte defoliatoare și alți 
dăunători. Eliminarea selectivă a speciilor de 
arbori mai importante pentru ponderea de 
cavități posibile împreună cu fenomenul de 
cărpinizare pot duce la scăderea populațiilor 
speciilor de păsări dependente de cavități în 
arbori pentru perioada de cuibărire. 
Pentru începlinirea acestei măsuri se va 
utiliza următoarea formulă: 
- minim 1 arbore păstrat pentru propietarii 

Număr arbori 
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Cod MS3 Titlu A4/R5 Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

ce dețin minimum 0,25 hectare, pentru 
fiecare parcelă / titlu de proprietate; 
- minim 2 arbori păstrați pentru propietarii 
ce dețin minimum 1 hectar, pentru fiecare 
parcelă / titlu de proprietate; 
- minim 5 arbori pentru proietarii ce dețin 
minimum 8 hectare, pentru fiecare parcelă / 
titlu de proprietate; 
De asemenea, se vor monta cuiburi / 
platforme artificiale pentru păsări, cu efecte 
favorabile în ceea ce privește combaterea 
dăunătorilor. 

A.1.1.5. 

R - Interzicerea 
reîmpăduririlor 
şi a 
completărilor 
utilizând specii 
alohtone, 
necaracteristice 
tipului natural 
fundamental de 
pădure 

Schimbarea structurii actuale a habitatelor 
forestiere prin introducerea speciilor 
alohtone care nu sunt conforme cu tipul 
natural fundamental de pădure poate afecta 
atât capacitatea de suport a acestor habitate 
în ceea ce privește satisfacerea necesităților 
de hrană și locuri pentru cuibărire precum și 
structura populațiilor speciilor de păsări în 
funcție de nișele ecologice ale acestora. Se 
va păstra o structură a habitatelor forestiere 
conform tipului natural fundamental de 
pădure, cu accent pe speciile de arbori mai 
importante pentru biodiversitate, evitându-se 
fenomenul de cărpinizare. În cazul speciilor 
de arbori prezenți pe malul sectorul pârâului 
Ilfov, între acumulările permanente Brătești 
și Bunget II, se va păstra structura naturală 
cu speciile caracteristice pădurilor aluviale. 

Lucrări silvice 
executate conform 
nevoilor de 
conservare 

A.1.1.6. 

A - Realizarea 
de perdele 
forestiere în 
vecinătatea și în 
situl 
ROSPA0124 

Prin realizarea perdelelor forestiere în 
proximitatea și în interiorul sitului, se vor 
crea bariere naturale între zonele antropizate 
și zonele importante pentru reproducere sau 
pentru perioada de pasaj în cazul majorității 
speciilor de păsări, acestea reducând 
deranjul, impactul vizual și impactul în urma 
poluării sonore. Habitatele rezultate vor 
crește capacitatea de suport în cazul 
speciilor care au nevoie de vegetație înaltă, 
arbuști sau/și arbori în proximitatea 
habitatelor acvatice, pentru adăpost în 
perioadele de pasaj sau pentru plasarea 
cuiburilor.  
De asemenea, este oportună realizarea de 
platforme plutitoare / insule plutitoare 
pentru uscare / hrănire / cuibărire speciilor 
păsări de păsări acvatice și limicole. 

Număr perdele 
forestiere 
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Cod MS3 Titlu A4/R5 Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.1.1.7. 

A - Eliminarea 
speciilor 
invazive din 
ROSPA0124 

Speciile invazive de plante pot produce 
modificări în structurile habitatelor existente 
prin eliminarea altor specii sau prin 
diminuarea suprafețelor totale ocupate de 
anumite habitate propice cuibăririi anumitor 
specii de păsări. Creșterea suprafețelor 
ocupate de specii invazive scade în timp 
capacitatea de suport pentru perioada de 
cuibărire, a habitatelor din cadrul sitului. 
De asemenea, este oportună realizarea de 
refugii pentru pești pentru diminuarea 
pagubelor cauzate de speciile de păsări 
ihtiofage. 

Număr specii 
invazive eliminate 

A.1.1.8. 

R - Interzicerea 
păşunatului, 
precum și 
amplasarea 
stânelor/locurilor 
de târlire 
permanente sau 
temporare în situl 
ROSPA0124 

Pășunatul, mai ales în situațiile în care 
acesta se desfășoară în mod intensiv, 
afectează speciile de păsări atât în perioadele 
de reproducere cât și în perioadele de pasaj, 
în mod indirect prin alterarea habitatelor, 
implicit scăderea capacității de suport a 
acestora din punct de vedere al locurilor 
pentru cuibărire și al necesității de hrană, cât 
și în mod direct prin distrugerea cuiburilor. 
Speciile care cuibăresc pe sol sunt cele mai 
afectate, implicit prin prădătorismul 
exercitat de câinii care însoțesc turmele. 
Succesul reproductiv al speciilor care 
cuibăresc în cadrul habitatelor palustre poate 
fi puternic afectat din cauza presiunii mari 
exercitate în zonele de adăpare de pe 
malurile acumulărilor permanente. Pentru a 
reduce aceste efecte este necesară 
construirea unor adăpători în afara sitului, 
care să satisfacă necesarul de apă pentru 
adăparea turmelor care pășunează în 
vecinătatea sitului. Amplasarea stânelor în 
cadrul sitului exercită presiuni foarte mari 
asupra speciilor de păsări, indiferent de 
statutul de prezență temporală a acestora, 
prin prezența permanentă a animalelor care 
pășunează și a câinilor însoțitori, în 
interiorul sitului. Habitatele din zona de 
amplasare a stânelor sunt distruse complet și 
se refac foarte greu, reducându-se astfel 
capacitatea de suport. 
Cosirea digurilor și a suprafețelor de teren, 
din cuprinsul sitului unde se pretează 
cosirea, se va realiza doar manual, în 
perioada 15 august – 15 octombrie. 

Patrulări în sit 
Adăpători realizate 
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Cod MS3 Titlu A4/R5 Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.1.1.9. 
R - Interzicerea 
vânătorii în situl 
ROSPA0124  

Având în vedere aglomerările semnificative 
de păsări din cadrul habitatelor acvatice și 
palustre în perioada de pasaj și iernare, în 
unele cazuri ajungându-se la peste 1000 de 
indivizi din ordinul Anseriforemes pe 
suprafața unei singure acumulări 
permanente, vânătoarea în cadrul sitului 
poate produce deranj semnificativ, afectând 
grupuri mari de păsări care irosesc cantități 
mari de energie pentru a se reloca în urma 
deranjului. De asemenea, ținând cont de 
numărul mare de presiuni exercitate în 
ultimul timp asupra ariei protejate, dintre 
care amintim construirea de fabrici și 
modernizarea drumului national 71, în 
vecinătatea sitului, betonarea malurilor în 
acumulările din cuprinsul sitului 
ROSPA0124, totul coroborat cu lipsa unei 
metodologii clare de stabilire a cotelor de 
vânătoare care să rezulte în urma 
monitorizării populațiilor din sit și care să 
aibă în vedere dinamica multianuală a 
acestora, vănătoarea conform acestor cote 
poate avea un efect semnificativ negativ 
asupra populațiilor de păsări din sit. 
Suprafața sitului ROSPA0124 va deveni 
zonă de liniște a vânatului, pentru fondul 
cinegetic 26 Nucet. 

Patrulări în sit 

A.1.1.10. 

R - Respectarea 
prevederilor art. 
94 alin. (1) lit. 
(n) din cadrul 
Ordonanței de 
urgență a 
Guvernului nr. 
195/2005 
privind protecția 
mediului, 
aprobată cu 
modificări și 
completări prin 
Legea nr. 
265/2006, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

Curățarea terenurilor prin icendierea 
vegetației uscate afectează toate speciile 
care utilizează habitatele deschise și 
semideschise din interiorul și din vecinătatea 
sitului, pentru hrănire, dar mai ales pe cele 
care folosesc aceste habitate pentru plasarea 
cuiburilor în perioada de reproducere, aceste 
practici afectând succesul reproductiv și 
crescând rata mortalității mai ales în cazul 
juvenililor. Capacitatea de suport a 
habitatelor palustre pentru perioada de 
reproducere poate scădea drastic chiar dacă 
acestea sunt incendiate în afara perioadei 
respective, multe specii având nevoie de 
prezența stufului uscat pentru plasarea 
cuibului.  

Patrulări în sit 
 

A.1.1.11. 
R - Respectarea 
prevederilor 

Controlul dăunătorilor în agricultură și 
silvicultură, prin utilizarea de pesticide poate 

Patrulări în sit 
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Ordinului 
ministrului 
mediului, apelor 
și pădurilor și al 
ministrului 
agriculturii și 
dezvoltării 
rurale nr. 
990/1.809/2015 
pentru 
modificarea și 
completarea 
Ordinului 
ministrului 
mediului și 
gospodăririi 
apelor și al 
ministrului 
agriculturii, 
pădurilor și 
dezvoltării 
rurale nr. 
1.182/1.270/200
5 privind 
aprobarea 
Codului de bune 
practici agricole 
pentru protecția 
apelor împotriva 
poluării cu 
nitrați din surse 
agricole  

afecta pe scară largă speciile de păsări din 
cadrul sitului, indiferent de statutul de 
prezență temporal, prin reducerea succesului 
reproductiv și creșterea ratei mortalității, 
cauzat de acumularea și concentrarea acestor 
substanțe la diferite nivele trofice.  
Utilizarea semințelor tratate cu pesticide pot 
afecta puternic populațiile de păsări care 
folosesc habitatele deschise pentru hrănire, 
cum sunt Lebăda de iarnă – Cygnus cygnus 
și Gârlița mare – Anser albifrons și speciile 
care cuibăresc în zonele agricole. Utilizarea 
pe scară largă a pesticidelor în cadrul 
terenurilor din vecinătatea sitului poate 
cauza acumularea substanțelor toxice sau a 
altor polunați secundari în habitatele 
acvatice din cadrul sitului prin migrarea din 
sol în pânza freatică și apoi în acumulările 
permanente, afectând populațiile de păsări 
atașate prin ecologia lor de habitatele 
acvatice. 

A.1.1.12. 

A - 
Monitorizarea 
evoluției 
speciilor de 
dăunători 

Speciile invazive, prin extinderea lor 
parțială, pot dăuna habitatelor și speciilor 
autohtone din cadrul sitului. Speciile 
invazive de plante dăunează prin capacitatea 
de suport redusă a habitatelor rezultate în 
urma instalării, în detrimentul habitatelor 
inițiale cu asociații vegetale autohtone. 
Dinamica distribuției acestor specii în cadrul 
sitului este necesar de a fi monitorizată 
pentru justificarea unor măsuri ulterioare de 
eliminare sau control biologic. Speciile 
invazive de pești dăunează populațiilor de 
păsări indirect prin afectarea ihtiofaunei 
autohtone. Având în vedere faptul că 
acumulările permanente, prin exploatarea 
piscicolă, sunt populate anual cu specii de 

Raporte privind 
speciile de dăunători 
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pești alohtone precum și existența riscului  
imigrării de specii alohtone invazive de pești 
din amonte de sit, este necesară o 
monitorizare a activităților de populare 
precum și a ihtiofaunei existente în cadrul 
sitului.  

A.1.1.13. 

A - Controlul şi 
eliminarea 
zonelor de 
depozitare 
necontrolată a 
deşeurilor pe 
suprafața și în 
vecinătatea 
sitului Natura 
2000 
ROSPA0124 
Lacurile de pe 
Valea Ilfovului 

Depozitarea necontrolată a deșeurilor se 
desfășoară cu amploare pe toată suprafața 
sitului, cu intensitate mare în apropierea 
localităților. În zonele respective, mai ales 
acolo unde deșeurile sunt formate majoritar 
din deșeuri rezultate în domeniul 
construcțiilor, moloz, sau alte deșeuri greu 
degradabile, habitatele inițiale sunt distruse 
total pe suprafețe mici și afectate negativ pe 
suprafețe mai extine. Capacitatea de suport a 
habitatelor din sit este redusă atât din punct 
de vedere al locurilor pentru cuibărit cât și 
din punct de vedere a satisfacerii necesarului 
de hrană al speciilor pentru toate clasele de 
prezență temporală. În funcție de natura 
deșeurilor, polunați chimici pot migra în 
pânza freatică și ulterior în habitatele 
acvatice din cadrul sitului, având efect 
negativ asupra speciilor de păsări prin 
acumularea lor la diferite nivele trofice sau 
prin accentuarea fenomenelor de eutrofizare. 
Este necesar realizarea unui sistem de 
management al deșeurilor, un rol important 
avându-l primăriile comunelor Nucet, 
Văcărești și Ulmi. Vor trebui realizate, în 
vecinătatea sitului, pe teritoriul localităților 
Nucet, Văcărești și Ulmi, zone conforme de 
depozitare a deșeurilor, în special a celor din 
construcții. 
De asemenea, în contractele privind 
prestarea serviciilor comune de gospodărire 
a apelor, ce vor fi încheiate între 
Administrația Națională Apele Române – 
Administrația Bazinală de Apă Argeș - 
Vedea – Sistemul Hidrotehnic Independent 
Văcărești și diverse entități, se va face 
referire la respectarea managementului 
deșeurilor în cuprinsul sitului ROSPA0124. 
Se vor realiza, de către gestionarii resursei 
piscicole, locuri special amenajate pentru 
deșeuri, care vor fi conforme cu peisajul din 
cuprinsul sitului.  

Patrulări în sit 
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A.1.1.14. 

R - Interzicerea 
practicării 
activităților de 
tip „enduro”, 
„moto cross” sau 
„off road” în 
ROSPA0124 

Deranjul provocat de activitățile de tip 
„enduro”, „moto cross” sau „off road” mai 
ales prin poluarea sonoră, afectează 
populațiile de păsări din sit atât în perioada 
de cuibărire cât și în perioadele de pasaj și 
iernare. În cadrul acestor activități, prin 
părăsirea drumurilor existente pe suprafața 
sitului, apare riscul de distrugere a cuiburilor 
și implicit a pontelor speciilor de păsări care 
cuibăresc pe sol.  

Patrulări în sit 

A.1.1.15. 

A - Amenajarea 
de platforme     
artificiale pe 
stâlpii reţelelor 
de tensiune 
medie pentru 
cuibărirea 
speciei Ciconia 
ciconia – Barza 
alba 
 

Barza alba - Ciconia ciconia se hrănește în 
cadrul sitului în perioada de reproducere, în 
habitatele deschise și pe malurile apelor, 
cuibărind pe stâlpii electrici din localitățile 
din vecinătatea sitului. Plasarea cuiburilor pe 
stâlpi, direct pe instalație, face imposibilă 
intervenția pentru reparații și întreținere, 
punând în pericol cuibul și indivizii 
cuibăritori atât prin necesitatea de relocare a 
cuibului în caz de intervenție cât și prin 
riscul de mortalitate în cazul instalațiilor 
defecte. Prin montarea platformelor 
artificiliale, cuiburile construite pe acestea 
sunt plasate la distanță sigură de instalațiile 
electrice reducând riscurile de electrocutare 
și facilitând accesul la instalație în cazul 
necesității unor intervenții. 

Număr de platforme 
amenajate 

A.1.1.16. 

A- Izolarea 
reţelelor 
electrice și 
creșterea 
vizibilităţii 
liniilor de 
medie și mare 
tensiune 

În timpul pasajului, speciile care migrează la 
altitudine joasă sau cele care coboară pe 
suprafața sitului pentru odihnă și hrănire 
sunt supuse riscului de coliziune cu liniile de 
tensiune, mai ales în cazurile în care 
migrația se desfășoară pe timpul nopții, fiind 
necesară amplasarea de dispozitive pentru 
creșterea vizibilității acestora. În unele 
cazuri stâlpii de medie și mare tensiune sunt 
folosiți ca loc de repaus, existând riscul de 
electrocutare în cazul instalațiilor neizolate. 

Număr de rețele 
electrice izolate 

A.1.1.17. 

A - Realizarea 
cadastrului 
pentru toate 
acumulările din 
cuprinsul sitului 
ROSPA0124, 
pentru care se 
practică / se va 
practica 
piscicultura 

Lipsa cadastrului pentru acumulările din 
cuprinsul sitului reprezintă o problemă în 
ceea ce privește încheierea de contracte 
privind prestarea serviciilor comune de 
gospodărire a apelor cu Administrația 
Națională Apele Române – 
Administrația Bazinală de Apă Argeș - 
Vedea – Sistemul Hidrotehnic Independent 
Văcărești, cu efecte negative și asupra 
sitului ROSPA0124. 

Număr de acumulări 
cu cadastru 
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La nivelul lunii septembrie 2018, exista un 
singur contract în vigoare, contractul nr. 
407/2006 cu societatea S.C. 
MONDORAMA S.R.L., pentru acumulările 
permanente Ilfoveni și Adunați. 
Pentru celelalte acumulări permanante, în 
care se practică piscicultura, au existat 
contracte, dar care nu mai sunt valabile, 
după cum urmează: 
- pentru acumularea permanentă Brătești - 
S.C. CREON IMPEX S.R.L. 
- pentru acumularea permanent Bunget II –  
S.C. AER TOTAL 2005 S.R.L. 
- pentru acumularea permanent Bunget I –  
S.C. VVV INDCOM S.R.L. 
Trebuie menționat faptul că, deși nu există 
contracte în vigoare, societățile mai sus 
menționate încă practică acvacultura în 
cuprinsul sitului. 
Existența unor contracte în vigoare va aduce 
beneficii atât pentru aria protejată 
ROSPA0124 cât și pentru societățile care 
practică acvacultura. 
Gestionarii care respecta condițiile din 
Planul de management vor putea primi 
compensații, ca de exemplu Programul 
Operațional pentru Piscuit și Afaceri 
Maritime – POPAM 2014 – 2020.  
Obiectivul specific 2.4: Promovarea 
acvaculturii cu un nivel ridicat al protecţiei 
mediului înconjurător şi promovarea 
sănătăţii animalelor, precum şi a siguranţei 
şi sănătăţii publice. 
Măsura II.10: ACVACULTURA CARE 
FURNIZEAZĂ SERVICII DE MEDIU, 
unde singurii beneficiar sunt „Operatori 
economici care deţin în exploatare amenajări 
piscicole, situate în sit Natura 2000 şi au 
înregistrat costuri suplimentare suportate 
şi/sau pierderi de venituri, cauzate de 
cerinţele de management aferente zonelor în 
cauză.”, doar că pentru a depune un proiect 
este nevoie de contract în vigoare. 
Mai mult decât atât, experiența pentru 
scrierea unor astfel de proiecte există, cu 
siguranță, în cadrul Staţiunii de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, aflată 
în vecinătatea sitului ROSPA0124. 
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Tabelul nr. 110 - OS 2.1: Completarea/actualizarea inventarelor și evaluarea detaliată a stării de 
conservare, atât pentru speciile de păsări cât și pentru alte specii și habitate din situl Natura 2000 
ROSPA0124 

Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.2.1.1. 

A - Actualizarea 
inventarelor prin 
evaluarea detaliată şi 
monitorizarea stării 
de conservare a 
speciilor de păsări 
pentru care situl 
Natura 2000 a fost 
desemnat 

Pentru a se realiza suportul necesar de 
informaţii cu privire la managementul 
conservării biodiversităţii şi evaluarea 
eficienţei managementului este necesară 
actualizarea inventarelor şi evaluarea 
detaliată a stării de conservare. Activitatea 
trebuie efectuată atât pe suprafaţa ariei 
naturale protejate ROSPA0124 Lacurile de 
pe Valea Ilfovului cât și în vecinătatea 
acesteia. 
De asemenea, este necesar ca această 
activitate să conțină și informații 
actualizate cu privire la tipul de proprietate 
din situl Natura 2000 ROSPA0124 și din 
vecinătatea acestuia. 

Raport inventar 
specii de păsări 
pentru care situl 
Natura 2000 a fost 
desemnat 

A.2.1.2. 

A - Evaluarea 
detaliată şi 
monitorizarea stării 
de conservare a 
specie lutra lutra – 
vidră din situl 
ROSPA0124 

Pentru a se realiza suportul necesar de 
informaţii cu privire la evitarea conflictului 
dintre gestionarii resursei piscicole și vidră 
este necesară o evaluarea detaliată a specie 
lutra lutra în situl ROSPA0124. 
Dacă este cazul se vor realiza garduri anti-
vidră. 
De asemenea, se va apela la crearea unor 
iazuri de sacrificiu, poate distrage atenția  
vidrelor  de la încercarea de a pătrunde în 
fermele piscicole din apropiere. 

Raport inventar lutra 
lutra – vidră în situl 
Natura 2000 
ROSPA0124 

A.2.1.3. 

A - Evaluarea 
detaliată şi 
monitorizarea stării 
de conservare a 
habitatelor din situl 
ROSPA0124 

Pentru a se realiza suportul necesar de 
informaţii cu privire la habitatele din situl 
ROSPA0124 este necesară o evaluarea 
detaliată a habitatelor din situl 
ROSPA0124. 
De asemenea, se vor întreprinde demersuri 
în vederea acordării de plăți compensatorii 
pentru proprietarii/gestionarii terenurilor 
din situl ROSPA0124 și din vecinătatea 
acestuia. 

Raport inventar 
habitate în situl 
Natura 2000 
ROSPA0124 

A.2.1.4. 

A - Actualizarea 
formularului 
standard Natura 2000 
aferent ariei protejate 
Lacurile de pe Valea 
Ilfovului 

Pentru a furnizare informații actualizate cu 
speciile și habitatele din aria protejată 
Lacurile de pe Valea Ilfovului. 
De asemenea, se vor întreprinde demersuri 
în vederea includerii luciului de apă, aflat 
în proprietatea/gestionarea Staţiunii de 
Cercetare - Dezvoltare pentru 
Piscicultură Nucet, în situl Natura 2000 

Formular actualizat 
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Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea 
Ilfovului. 

 
Tabelul nr. 111 - OS 3.1: Funcţionarea eficientă a structurii implicate în managementul sitului 
Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului 

Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.3.1.1. 

A - Implicarea unor 
instituții/organizații 
partenere pentru 
realizarea unui 
management 
participativ 

Structura implicată în managementul 
sitului va inița și organiza întâlniri 
periodice cu instituții/organizații având 
atribuții referitoare la conservarea 
biodiversității în sit, cu scopul de a 
discuta problemele legate de 
implementarea planului de management 
și realizarea funcționării corelate a tuturor 
structurilor de administrare din zona 
sitului - inclusiv a administrațiilor 
localităților din cadrul și din vecinătatea 
ariei. Comunitatea locală trebuie 
consultată permanent şi implicată 
participativ în acţiunile de management 
prin întâlniri de informare periodice. 

Număr de întâlniri 

A.3.1.2. 
A - Asigurarea 
personalului necesar 
administrării sitului 

Structura implicată în managementul 
sitului este responsabil pentru asigurarea 
personalului necesar administrării ariei 
naturale protejate. Aceasta răspunde și de 
asigurarea unui nivel adecvat de pregătire 
a personalului prin trimiterea la cursuri de 
perfecționare și schimburi de experiență. 

Număr de personal 

 
Tabelul nr. 112 - OS 3.2: Materializarea limitelor pe teren şi menţinerea acestora 

Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.3.2.1. 

A - Realizarea şi 
montarea 
bornelor/panourilor/ 
indicatoarelor pentru 
evidenţierea limitelor 
sitului 

Se vor instala borne/panouri/indicatoare 
pentru evidenţierea limitelor sitului. 

Număr 
borne/panouri/ 
indicatoare instalate 

A.3.2.2. 

A - Întreţinerea 
mijloacelor de 
semnalizare a 
limitelor sitului 

Mijloacele de semnalizare vor fi întreţinute 
pentru a asigura utilizarea lor pe o perioadă 
cât mai îndelungată. 

Patrulări în sit 

 
Tabelul nr. 113 - OS 3.3: Urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor planului de 
management 
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Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.3.3.1. 
A - Realizarea de patrule 
periodice pe teritoriul 
sitului 

Efectuarea de patrule periodice pe 
teritoriul sitului în vederea asigurării 
reglementărilor și prevederilor 
planului de management. 

Patrulări în sit 

A.3.3.2. 

A - Avizarea 
favorabilă/nefavorabilă a 
planurilor/programelor/ 
proiectelor/activităților 
care se doresc a fi 
realizate pe teritoriul 
sitului și în vecinătatea 
acestuia 

Planurile/programele/proiectele/ 
activitățile vor fi analizate din punct 
de vedere al impactului potențial 
asupra speciilor de păsări pentru care 
situl Natura 2000 a fost desemnat, 
precum și a habitatelor aferente 
acestora și se va urmări acordarea de 
avize pozitive celor care nu au impact 
negativ și sunt în conformitate cu 
prevederile planului de management. 

Număr avize emise 

 
Tabelul nr. 114 - OS 3.4: Asigurarea finanţării/bugetului necesar pentru implementarea planului de 
management 

Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.3.4.1. 

A - Identificarea 
unor noi surse de 
finanţare  - accesare 
fonduri, sponsorizări 
- şi elaborarea unor 
proiecte 

Având în vedere că resursele financiar 
proprii de multe ori se dovedesc 
insuficiente pentru a acoperi în totalitate 
cheltuielile ce presupune implementarea 
acțiunilor din planul de management, este 
necesară atragerea de surse de finanţare 
prin proiecte naţionale, internaţionale sau 
din mediul privat. În acest scop se vor 
elabora cereri de finanţare pentru diferite 
fonduri și programe de finanţare care 
vizează conservarea valorilor naturale, se 
vor organiza campanii de strângere de 
fonduri - inclusiv 2%.  

Surse de finanțare 
identificate și 
proiecte depuse 

A.3.4.2. 

A - Perceperea de 
taxe pentru avizele 
acordate și vizitare 
sitului 

Structura implicată în managementul sitului 
va percepe o taxă pentru evaluarea cererilor 
de avize cât și pentru vizitare sitului. 
Aceasta va fi folosită pentru implementarea 
planului de management. 

Raport anual taxe 
percepute 

 
Tabelul nr. 115 - OS 3.5: Asigurarea logisticii necesare pentru managementul eficient al ariei naturale 
protejate 

Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.3.5.1. 
A - Achiziționarea 
elementelor de 
logistică necesare 

Se vor achiziționa elementele de logistică 
necesare: sediu, maşină, echipamente de 
teren, echipamente de birou și altele 
asemenea. 

Număr echipamente 
achiziționate 
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Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.3.5.2. 
A - Întreținerea 
elementelor de 
logistică 

Se vor întreține periodic elementele de 
logistică din dotare. 

- 

 
Tabelul nr. 116 - OS 3.6: Evaluarea şi monitorizarea implementării planului de management 

Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.3.6.1. 

A - Urmărirea realizării 
indicatorilor de 
monitorizare - calitativi 
şi cantitativi 

Se va monitoriza implementarea 
planului de management. 

Rapoarte realizate 

A.3.6.2. 

A - Ajustarea/ 
modificarea 
indicatorilor în funcție 
de modificarea 
implementării planului 
de management 

Se vor efectua ajustări și modificări ale 
indicatorilor în funcție de modificarea 
planului de management. 

- 

 
Tabelul nr. 117 - OS 3.7: Realizarea raportărilor necesare către autorităţile cu atribuții în domeniul 
protecției mediului 

Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.3.7.1. 

A - Elaborarea 
rapoartelor de 
activitate şi 
financiare, necesare 

Structura implicată în managementul sitului 
va elabora rapoartele de activitate şi 
financiare. 

Rapoarte realizate 

A.3.7.2. 

A - Trimiterea şi 
completarea acestora 
în funcție de 
solicitările 
autorităților 

Structura implicată în managementul sitului 
va răspunde solicitărilor de raportare 
primite de la autoritățile competente. 

- 

 
Tabelul nr. 118 - OS 4.1: Elaborarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind comunicarea şi 
conştientizarea publicului 

Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.4.1.1. 

A - Constituirea 
unui Grup de lucru 
pentru elaborarea 
Strategiei și a 
Planului de acțiune 

Se va constitui un grup de lucru pentru 
elaborarea Strategiei și Planului de acțiune 
privind  comunicarea şi conştientizarea 
publicului. 

Grup de lucru 
constituit 

A.4.1.2. 

A - Realizarea de 
întâlniri pentru 
elaborarea Strategiei 
și a Planului de 
acțiune 

Se vor realiza întâlniri periodice în timpul 
elaborării Strategiei și Planului de acțiune 
privind  comunicarea şi conştientizarea 
publicului. 

Întâlniri realizate 
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 Tabelul nr. 119 - OS 4.2: Implementarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind 
comunicarea şi conştientizarea publicului 

Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.4.2.1. 

A - Actualizarea   
site-ului web al ariei 
naturale protejate 
ROSPA0124 Lacurile 
de pe Valea Ilfovului 

Se va actualiza periodic site-ul web al 
sitului.  

Site actualizat 

A.4.2.2. 

A - Realizarea și 
amplasarea de 
panouri informative 
în localitățile din 
cadrul sitului 

Se vor realiza și monta panouri educative 
privind importanța speciilor de păsări din 
situl ROSPA0124, precum și panouri 
educative privind regulile de 
comportament în sit. 

Panouri informative 
realizate și 
amplasate 

A.4.2.3. 

A - Realizarea de 
informație tematică 
referitoare la aria 
natural protejată 

Se va produce o gamă variată de materiale 
informative, pliante, broșuri, CD-uri și 
altele asemenea, ce vor contribui la o 
cunoaștere mai bună a biodiversității din 
cadrul sitului, problemele cu care se 
confruntă structura implicată în 
managementul sitului în implementarea 
măsurilor de management, restricțiilor de 
pe teritoriul sitului, proiectele desfășurate 
în sit și altele asemenea. Materialele 
informative se vor realiza în funcție de 
grupul țintă, de exemplu elevi, turiști, 
autorități locale, localnici și altele 
asemenea, și de mesajul care se dorește a fi 
transmis. Materialele informative vor fi 
distribuite la centrul de informare/vizitare 
și folosite la diferite evenimente organizate 
de către structura implicată în 
managementul sitului sau autoritățile 
locale/județene/naționale. 

Materiale 
informative realizate 

A.4.2.4. 

A - Realizarea unui 
centru de 
informare/vizitare al 
sitului Natura 2000 
ROSPA0124 Lacurile 
de pe Valea Ilfovului 

În scopul atragerii vizitatorilor și a 
promovării valorilor naturale ale sitului 
Natura 2000, dar și culturale și istorice ale 
localităților din vecinătatea sitului 
ROSPA0124, structura implicată în 
managementul sitului prin intermediul unui 
proiect, va realiza un centru de 
informare/vizitare. 
În cadrul centrului de informare/vizitare se 
vor amenaja spații pentru materiale 
informative, pentru expoziții de fotografie 
permanente sau temporare, un mini - 
muzeu privind valorile naturale, culturale 
și istorice ale sitului sau din vecinătatea 
acestuia. De asemenea, se pot amenaja 
spații de cercetare pentru 

Centru de 
informare/vizitare 
realizat 
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Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

studenți/doctoranzi/cercetători care vor 
putea realiza activități de cercetare în 
cadrul sitului. Prezența activităților de 
cercetare va contribui la atragerea 
fondurilor de cercetare. În acest sens, 
structura implicată în managementul sitului 
va promova posibilitatea de realizare a 
studiilor/activităților de cercetare în cadrul 
sitului de către diferite instituții de 
învățământ naționale/internaționale. 

A.4.2.5. 

A - Implementarea 
unor activități 
educaționale pentru a 
informa populația 
locală cu privire la 
importanța 
biodiversității din 
cadrul sitului 

Activitățile educaționale vor contribui la 
educarea tinerei generații. Astfel, se vor 
stabili tematici specifice care vor fi 
abordate în profil educațional în fiecare an, 
de exemplu protecția speciilor de păsări 
pentru care situl Natura 2000 a fost 
desemnat, precum și a habitatelor aferente 
acestora, gestionarea deșeurilor și 
igienizarea sitului, protecția luciului de apă 
și a pădurii și altele asemenea. Tematicile 
vor ține cont de problemele caracteristice 
la un moment dat în cadrul sitului, dar și de 
viziunea de ansamblu a structurii implicate 
în managementul ariei naturale protejate 
față de problemele care urmează a fi 
rezolvate. În programul activităților 
educaționale vor fi incluse o serie de 
sărbătorile clasice din calendarul mediului: 
Ziua Pământului, Ziua Mediului și altele 
asemenea. 
De asemenea, se va stabili Ziua ariei 
naturale protejate cu scopul de a crește 
popularitatea ariei naturale protejate în 
rândul populației locale și nu numai.  

Activități 
educaționale 
realizate 

A.4.2.6. 

A - Realizarea de 
cursuri tematice 
pentru cunoașterea 
mai bună a speciilor 
de păsări din situl 
ROSPA0124 și 
comportamentul 
acestora, acțiuni de 
protecție necesare, 
incluzând lecții în 
natură 

Structura implicată în managementul 
sitului, în colaborare cu instituții de 
învățământ/ONG-uri va realiza cursuri 
tematice ce vor include teorie și practică 
pentru elevii și tinerii care doresc să 
cunoască mai bine biodiversitatea din situl 
ROSPA0124. 

Cursuri tematice 
realizate 

A.4.2.7. 
A - Realizarea de 
expoziții de fotografii 
cu valorile naturale, 

Realizarea de expoziții de fotografii va 
contribui la creșterea nivelul de informare 
și promovare a sitului. Această acțiune va 

Expoziții de 
fotografii realizate 
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Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

culturale și istorice 
din cadrul și 
vecinătatea ariei 
naturale protejate 

fi desfășurată de către structura implicată 
în managementul sitului împreună cu 
unitățile de învățământ din vecinătatea 
sitului ROSPA0124 sau împreună cu 
consiliul județean, consiliile locale, 
Agenția pentru Protecția Mediului, Garda 
de Mediu, Apele Române și altele 
asemenea. Expozițiile de fotografie se vor 
axa pe valorile naturale ale sitului, în 
special păsări, dar și asupra valorilor 
culturale și istorice, și promovarea 
activităților tradiționale din localitățile 
situate în vecinătatea sitului.  

A.4.2.8. 

A - Colaborarea cu 
unele instituții și 
organizații 
neguvernamentale 
locale sau naționale în 
acțiuni periodice 
educaționale și de 
conștientizare a 
publicului 

Pentru eficientizarea implementării 
acțiunilor de conștientizare și educaționale 
structura implicată în managementul sitului 
va colabora cu diferite instituții și ONG-
uri. Instituțiile țintă pot fi reprezentate de 
agenția de protecție a mediului, garda de 
mediu, apele române, universități, unitățile 
de învățământ din localitățile aferente 
sitului și altele asemenea. ONG-urile pot fi 
cele cu profil de protecție a mediului sau 
educaționale. Pentru o colaborare eficientă 
structura implicată în managementul sitului 
va încheia protocoale de colaborare cu 
instituțiile/ONG-urile implicate. 

Parteneriate realizate 

A.4.2.9. 

A - Evaluarea 
impactului 
activităților de 
comunicare și 
conștientizare 
realizate: sondaje, 
chestionare 
sociologice și altele 
asemenea 

Se va realiza o evaluare a impactului 
activităților de comunicare, informare, 
conștientizare și educației ecologică. În 
acest sens se vor realiza chestionare, 
sondaje cu conținut specific în funcție de 
grupurile țintă. Grupurile țintă vor fi 
reprezentate de: instituțiile de învățământ, 
populația locală, investitori, ONG-uri și 
altele asemenea. Întrebările din 
chestionare, sondaje vor face referire la 
acțiunile de comunicare, informare, 
conștientizare și educației organizate pe 
parcursul celor 5 ani de către structura 
implicată în managementul sitului și în 
colaborare cu alte instituții.  

Studiu de evaluare a 
activităților 
educaționale realizat 

 
Tabelul nr. 120 - OS5.1: Promovarea utilizării durabile a resurselor forestiere 

Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori 
de realizat 

A.5.1.1. 
A - Adoptarea 
certificării forestiere - 

Se vor adopta măsurile impuse pentru 
îndeplinirea condițiilor de certificare 

Fondul 
forestier 
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Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori 
de realizat 

FSC - pentru fondul 
forestier aflat pe 
teritoriul sitului 

forestieră - FSC - pentru fondul forestier 
aflat pe teritoriul sitului. 

din sit 
certificat 
FSC 

 
A.5.1.2. 

 

R - Interzicerea 
diminuării/reducerii  
suprafeței fondului 
forestier situat între 
acumularea Bunget II 
și acumularea Brătești 
din ROSPA0124  

Fondul forestier situat între acumulările 
permanente Bunget II și Brătești are o 
importanță ecologică deosebită pentru 
biodiversitatea avifaunistică a sitului, fiind 
singurul habitat forestier din cadrul 
acestuia. Pe lângă speciile de păsări strict 
legate de habitatele forestiere, multe specii 
acvatice folosesc zonele de lizieră pentur 
odihnă. Având în vedere dimensiunile 
reduse ale acestuia și presiunile antropice 
mari exercitatea de proximitatea localității 
Bungetu, reducerea suprafeței acestui fond 
forestier poate accentua efectul de 
margine, putând afecta dimensiunea 
populațiilor de păsări forestiere, în unele 
cazuri eliminând complet anumite specii. 
Specia cea mai afectată de modificările 
calitative și cantitative ale fondului 
forestier în discuție, care cuibărește în 
acest habitat, este Barza neagră – Ciconia 
nigra, specie care apare în Anexa I a 
Directivei Consiliului 2009/147/EC. 
Exploatarea forestieră, se va putea realiza 
în perioada 15 septembrie – 15 martie, 
conform prevederilor Codului Silvic. 
Se interzice eliminarea/tăierea arborilor 
care prezintă cuiburi. 
Se vor elimina speciile copleșitoare (în 
special carpen), pentru a preveni 
cărpinizarea. 

Patrulări în 
sit 

A.5.1.3. 

A - Promovarea 
recoltării în mod 
durabil a produselor 
nelemnoase oferite de 
pădure și valorificarea 
acestora 

Se va promova recoltarea în mod durabil şi 
valorificarea produselor nelemnoase ale 
pădurii: fructe de pădure, ciuperci, plante 
medicinale și altele asemenea. 

Patrulări în 
sit 

 
Tabelul nr. 121 - OS 5.2: Promovarea utilizării durabile a terenurilor agricole din vecinătatea sitului 
Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului 

Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.5.2.1. 

A - Promovarea 
Ghidului privind cele 
mai bune practici 
agricole şi a Codului 

Se va promova Ghidul privind cele mai 
bune practici agricole şi a Codului pentru 
bune condiții agricole și de mediu - GAEC 
- în rândul agricultorilor din zona 

Număr de acțiuni de 
promovare 
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Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

pentru bune condiții 
agricole si de mediu - 
GAEC - în rândul 
agricultorilor din 
vecinătatea sitului 

învecinată sitului. 

A.5.2.2. 

A - Promovarea 
fondurilor europene 
pentru administrarea 
durabilă a terenurilor 
agricole din 
vecinătatea sitului 
ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea 
Ilfovului 

Se vor promova fondurile europene pentru 
administrarea durabilă a terenurilor 
agricole, în rândul agricultorilor din zona 
învecinată sitului. 

Număr de acțiuni de 
promovare 

A.5.2.3. 

A - Studiile de 
impact, ce vor viza 
schimbarea 
categoriei de 
folosință a terenurilor 
din vecinătatea ariei 
protejate, pentru 
diferite  
planuri/programe/ 
proiecte/activități vor 
fi realizate pentru 
minimum 12 luni, 
pentru a prinde toate 
cele patru 
anotimpuri. 

Având în vedere faptul că, terenurile din 
vecinătatea ariei protejate ROSPA0124 
Lacurile de pe Valea Ilfovului reprezintă 
zone de hrănire și curbărire pentru speciile 
de păsări pentru care situl Natura 2000 a 
fost desemnat și având în vedere avântul în 
ceea ce privește realizarea de noi proiecte 
în vecinătatea ariei protejate, studiile de 
impact pentru diferitele  
planuri/programe/proiecte/activități vor fi 
realizate pentru minimum 12 luni, pentru a 
prinde toate cele patru anotimpuri și pentru 
a stabili cu o precizie mai bună impactul 
asupra ariei protejate și capacitatea de 
suport a aceasteia. 

Patrulări în sit 

A.5.2.4. 

Menținerea 
suprafețelor de 
terenuri arabile din 
proximitatea sitului 
într-o stare favorabilă 
atât din punct de 
vedere cantitativ cât 
și calitativ, pentru 
satisfacerea 
necesităților speciilor 
de păsări din cadrul 
sitului. 

Mai multe specii de păsări utilizează 
habitatele deschise din exteriorul sitului 
pentru hrănire sau pentru plasarea 
cuiburilor. În perioada de pasaj prenupțial, 
în cadrul acestor zone apar băltoace 
rezultate în urma topirii zăpezilor, foarte 
importante pentru hrănirea mai multor 
specii de păsări. Schimbări ale tipurilor de 
utilizare a acestor suprafețe de teren și 
prezența monoculturilor pe suprafețe 
extinse pot afecta negativ speciile de păsări 
din cadrul sitului, prin reducerea capacității 
de suport. Se recomandă păstrarea unor 
fâșii înguste de suprafețe necultivate între 
suprafețele cultivate și interzicerea 
incendierii miriștilor. 
De asemenea, se vor întreprinde demersuri 
în vederea includerii suprafețelor de 
terenuri din vecinătatea sitului 

Patrulări în sit 
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Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

ROSPA0124 pentru obținerea de 
subvenții/compensații prin Programul 
Național de Dezvoltare Durabilă sau alt 
program. 

 
Tabelul nr. 122 - OS 5.3: Promovarea unei dezvoltări durabile a localităţilor aflate pe teritoriul sau în 
vecinătatea ariei naturale protejate 

Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.5.3.1. 
 

Armonizarea 
planurilor de 
amenajare a 
teritoriului și 
urbanism, precum și  
Planul de 
Management Bazinal 
și Planul de 
Management al 
Riscului la Inundații 
cu prevederile 
planului de 
management 

Asigurarea uniformității între prevederile 
Planului de management al ROSPA0124 și 
cele ale planurilor de urbanism - PUG, 
PUZ -  aparținând localităților de pe 
teritoriul și din zona învecinată sitului, 
precum și cele ale Planului de Management 
Bazinal și ale Planului de Management al 
Riscului la Inundații. 
 

Planuri armonizate 

 
Tabelul nr. 123 - OS 5.4: Promovarea și sprijinirea activităților tradiționale din sit și din vecinătatea 
acestuia, etichetate cu sigla ariei naturale protejate 

Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.5.4.1. 

Conceperea și 
distribuirea siglei 
sitului către 
producătorii din zonă 

Se va realiza și pune la dispoziția 
producătorilor locali de produse 
tradiționale sigla sitului. 

Siglă realizată și 
distribuită 

A.5.4.2. 

Realizarea de cursuri 
pentru obținerea 
certificărilor necesare 
comercializării 
produselor 
tradiționale 

Se vor realiza cursuri pentru producătorii 
locali în vederea obținerii certificărilor 
necesare comercializării produselor 
tradiționale. 

Cursuri realizate 

A.5.4.3. 
Promovarea 
produselor 
tradiționale 

Se va face promovarea produselor 
tradiționale din zonă pe pagina web a 
sitului, precum și în alte materiale si 
evenimente de promovare a ariei. 

Număr de acțiuni de 
promovare 

 
Tabelul nr. 124 - OS 6.1: Elaborarea Strategiei de management a vizitatorilor 

Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 
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Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.6.1.1. 
Constituirea unui 
Grup de lucru pentru 
elaborarea Strategiei 

Se va constitui un grup de lucru pentru 
elaborarea Strategiei de management a 
vizitatorilor. 

Grup de lucru 
constituit 

A.6.1.2. 
Realizarea de 
întâlniri pentru 
elaborarea Strategiei 

Se vor realiza întâlniri periodice în timpul 
elaborării Strategiei cu factorii interesați. 

Întâlniri realizate 

 
Tabelul nr. 125 - OS 6.2: Implementarea Strategiei de management a vizitatorilor 

Cod MS Titlu A/R Descriere A/R Indicatori de 
realizat 

A.6.2.1. 

Instalarea de panouri 
și indicatoare în 
principalele puncte 
de interes 

Instalarea de panouri și indicatoare va 
crește vizibilitatea ariei și gradul de 
conștientizare în rândul localnicilor și 
turiștilor. 

Panouri și 
indicatoare instalate 

A.6.2.2. 

Realizarea de 
publicaţii de 
promovare a valorilor 
naturale şi culturale 

Se vor realiza publicaţii de promovare a 
valorilor naturale şi culturale: broşuri, 
pliante, postere, cărţi şi alte materiale de 
promovare. 

Publicații realizate 

A.6.2.3. 

Realizarea de cursuri 
pentru ghizi locali de 
prezentare a valorilor 
naturale şi culturale 

Se vor realiza cursuri pentru ghizi locali de 
prezentare a valorilor naturale şi culturale. 

Cursuri realizate 

A.6.2.4. 

Realizarea de cursuri 
şi promovarea 
realizării de eco-
pensiuni 

Se vor realiza cursuri privind realizarea de 
eco-pensiuni. 

Cursuri realizate 

A.6.2.5. 

Realizarea unui ghid 
adresat pensiunilor 
de includere în 
activitatea acestora a 
unor programe de 
prezentare a valorilor 
naturale şi culturale 

Se va realizarea un ghid adresat pensiunilor 
de includere în activitatea acestora a unor 
programe de prezentare a valorilor naturale 
şi culturale. 

Ghid realizat 

A.6.2.6. 
Realizarea 
infrastructurii de 
vizitare 

Se va realiza infrastructura de vizitare: 
trasee, zone de popas, centru de vizitare și 
informare și altele asemenea. 

Infrastructură de 
vizitare realizată 

A.6.2.7. 

Monitorizarea 
impactului turismului 
asupra stării de 
conservare a speciilor 
de păsări 

Prin monitorizarea impactului se va asigura 
conservarea biodiversității prin propunerea 
de măsuri care să contracareze eventualele 
efecte negative. 

Studiu de 
monitorizare a 
turismului realizat 
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9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR 
 9.1. Raportări periodice  
 

Tabelul nr. 128 - Raportări periodice 

Nr Denumire 
Moment raportare 

Activități incluse în raportare 
An Trimestru 

1 Raportare anul 1 1 - 

A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5, 
A.1.1.6, A.1.1.7, A.1.1.8, A.1.1.9, A.1.1.10, 
A.1.1.11, A.1.1.12, A.1.1.13, A.1.1.14, 
A.1.1.15, A.1.1.16, A.1.1.17, A.2.1.1, 
A.2.1.2, A.2.1.3, A.2.1.4, A.3.1.1,  A.3.1.2,  
A.3.2.1, A.3.2.2, A.3.3.1, A.3.3.2, A.3.4.1, 
A.3.4.2, A.3.5.1, A.3.5.2, A.3.6.1, A.3.6.2, 
A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.2.1, A.5.1.1, A.5.1.2, 
A.5.1.3, A.5.2.1, A.5.2.2, A.5.2.3, A.5.2.4, 
A.5.3.1, A.5.4.1, A.5.4.2, A.5.4.3, A.6.1.1, 
A.6.1.2,       A.6.2.7. 

2 Raportare anul 2 2 - 

A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5, 
A.1.1.6, A.1.1.7, A.1.1.8, A.1.1.9, A.1.1.10, 
A.1.1.11, A.1.1.12, A.1.1.13, A.1.1.14, 
A.1.1.15,  A.1.1.16, A.1.1.17, A.2.1.1, 
A.2.1.2, A.2.1.3, A.2.1.4, A.3.1.1, A.3.1.2, 
A.3.2.1, A.3.2.2, A.3.3.1, A.3.3.2, A.3.4.1, 
A.3.4.2, A.3.5.1, A.3.5.2, A.3.6.1, A.3.6.2, 
A.3.7.1, A.3.7.2, A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.2.1, 
A.4.2.2., A.4.2.4, A.4.2.5, A.4.2.6, A.4.2.7, 
A.4.2.8, A.5.1.1, A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.2.1, 
A.5.2.2, A.5.2.3, A.5.2.4, A.5.3.1, A.5.4.1, 
A.5.4.2, A.5.4.3, A.6.1.1,       A.6.1.2,  
A.6.2.7. 

3 Raportare anul 3 3 - 

A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5, 
A.1.1.6, A.1.1.7, A.1.1.8, A.1.1.9, A.1.1.10, 
A.1.1.11, A.1.1.12, A.1.1.13, A.1.1.14, 
A.1.1.15, A.1.1.16, A.2.1.1, A.2.1.2,  
A.2.1.3, A.2.1.4, A.3.1.1, A.3.1.2, A.3.2.2, 
A.3.3.1, A.3.3.2, A.3.4.1, A.3.4.2, A.3.5.1, 
A.3.5.2, A.3.6.1, A.3.6.2, A.3.7.1, A.3.7.2, 
A.4.2.1, A.4.2.2, A.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, 
A.4.2.6, A.4.2.7, A.4.2.8, A.4.2.9, A.5.1.1, 
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.2.1, A.5.2.2, A.5.2.3, 
A.5.2.4, A.5.4.1, A.5.4.2, A.5.4.3, A.6.1.1, 
A.6.1.2,        A.6.2.7. 

4 Raportare anul 4 4 - 

A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5, 
A.1.1.6, A.1.1.7, A.1.1.8, A.1.1.9, A.1.1.10, 
A.1.1.11, A.1.1.12, A.1.1.13, A.1.1.14, 
A.1.1.15, A.1.1.16, A.2.1.1, A.2.1.2,  
A.2.1.3, A.2.1.4, A.3.1.1, A.3.1.2, A.3.2.2, 
A.3.3.1, A.3.3.2, A.3.4.1, A.3.4.2, A.3.5.1, 
A.3.5.2, A.3.6.1, A.3.6.2, A.3.7.1, A.3.7.2, 
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Nr Denumire 
Moment raportare 

Activități incluse în raportare 
An Trimestru 

A.4.2.1, A.4.2.2, A.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, 
A.4.2.6, A.4.2.7, A.4.2.8, A.4.2.9, A.5.1.1, 
A.5.1.2, A.5.1.3, A.5.2.1, A.5.2.2, A.5.2.3, 
A.5.2.4, A.5.4.1, A.5.4.2, A.5.4.3, A.6.2.1, 
A.6.2.2, A.6.2.3, A.6.2.4, A.6.2.5,  
A.6.2.6,     A.6.2.7. 

5 Raportare anul 5 5 - 

A.1.1.1, A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.1.5, 
A.1.1.6, A.1.1.7, A.1.1.8, A.1.1.9, A.1.1.10, 
A.1.1.11, A.1.1.12, A.1.1.13, A.1.1.14, 
A.1.1.15, A.1.1.16, A.2.1.1, A.2.1.2,  
A.2.1.3, A.2.1.4, A.3.1.1, A.3.1.2, A.3.2.2, 
A.3.3.1, A.3.3.2, A.3.4.1, A.3.4.2, A.3.5.1, 
A.3.5.2, A.3.6.1, A.3.6.2, A.3.7.1, A.3.7.2, 
A.4.2.1, A.4.2.3, A.4.2.4, A.4.2.5, A.4.2.6, 
A.4.2.7, A.4.2.8, A.4.2.9, A.5.1.2, A.5.1.3, 
A.5.2.1, A.5.2.2, A.5.2.3, A.5.2.4, A.5.4.1, 
A.5.4.2, A.5.4.3, A.6.2.1, A.6.2.2, A.6.2.3,  
A.6.2.4,                   A.6.2.5,        A.6.2.6,  
A.6.2.7 
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 9.3. Indicarea activității realizate  
Se vor indica, marcare cu un simbol, de exemplu „x”, trimestrele activităţilor începute, în derulare 
sau încheiate relativ la momentul în care se face acest lucru. Această indicare va da o informaţie 
despre trimestrele în care s-a realizat respectiva activitate, din totalul celor pe care se întinde 
activitate, de exemplu primele trei trimestre din cele patru pe care se întinde activitatea. 
 Toate aceste informaţii se vor completa într-un tabel centralizator după cum urmează: 

 
Tabelul nr. 130 - Indicare/marcare activităţi planificate 

 

Activitate 

 
 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

 T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

A.1.1.1                      
A.1.1.2                      
                      
                      
                      
A.6.2.7                      
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1. Harta localizării ariei naturale protejate 
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2. Harta limitelor ariei naturale protejate 
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3. Harta geologică 
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4. Harta hidrografică 
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5. Harta solurilor 
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6. Harta temperaturilor - medii multianuale 

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 1293



1295 
 

7. Harta precipitaţiilor - medii multianuale 
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8. Harta ecosistemelor 
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9. Harta distribuției speciei Accipiter gentilis - rezident 
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10. Harta distribuției speciei Acrocephalus arundinaceus - reproducere 
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11. Harta distribuției speciei Acrocephalus palustris - reproducere 
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140. Harta distribuției speciei Aythya fuligula - pasaj 
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141. Harta distribuției speciei Aythya nyroca - pasaj 
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142. Harta distribuției speciei Aythya nyroca - reproducere 

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 1429



1431 
 

143. Harta distribuției speciei Bucephala clangula - pasaj 
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144. Harta distribuției speciei Burhinus oedicnemus - reproducere 
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145. Harta distribuției speciei Calidris alpina - pasaj 
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146. Harta distribuției speciei Calidris ferruginea - pasaj 
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147 Harta distribuției speciei Cecropis daurica - pasaj 
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148. Harta distribuției speciei Circus aeruginosus - reproducere 
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149. Harta distribuției speciei Circus cyaneus - pasaj 
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150. Harta distribuției speciei Circus pygargus - pasaj 
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151. Harta distribuției speciei Columba palumbus - reproducere 

 

1438 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



1440 
 

152. Harta distribuției speciei Corvus corax - rezidentă 
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153. Harta distribuției speciei Corvus frugilegus - pasaj 
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154. Harta distribuției speciei Dendrocopos syriacus - rezidentă 
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155. Harta distribuției speciei Emberiza schoeniclus - reproducere 
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156. Harta distribuției speciei Falco subbuteo - pasaj 
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157. Harta distribuției speciei Falco tinnunculus - reproducere 
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158. Harta distribuției speciei Gallinago gallinago - pasaj 
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159. Harta distribuției speciei Garrulus glandarius - reproducere 
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160. Harta distribuției speciei Gavia arctica - pasaj 
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161. Harta distribuției speciei Haliaeetus albicilla - pasaj 
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162. Harta distribuției speciei Haematopus ostralegus - pasaj 
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163. Harta distribuției speciei Hippolais icterina - reproducere 
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164. Harta distribuției speciei Lanius excubitor - iernare 
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165. Harta distribuției speciei Larus canus - pasaj 
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166. Harta distribuției speciei Larus fuscus - pasaj 
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167. Harta distribuției speciei Larus michahellis - pasaj 
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168. Harta distribuției speciei Limosa limosa - pasaj 
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169. Harta distribuției speciei Melanocorypha calandra - pasaj 
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170. Harta distribuției speciei Motacilla citreola - pasaj 
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171. Harta distribuției speciei Otus scops - reproducere 
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172. Harta distribuției speciei Pandion haliaetus - pasaj 

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 1459



1461 
 

173. Harta distribuției speciei Pelecanus crispus - pasaj 
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174. Harta distribuției speciei Pelecanus onocrotalus - pasaj 

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 1461



1463 
 

175. Harta distribuției speciei Phylloscopus sibilatrix - pasaj 
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176. Harta distribuției speciei Pluvialis squatarola - pasaj 
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177. Harta distribuției speciei Recurvirostra avosetta - pasaj 
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178. Harta distribuției speciei Sylvia nisoria - reproducere 
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179. Harta distribuției speciei Tadorna tadorna - pasaj 
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180. Harta distribuției speciei Tringa nebularia - pasaj 
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181. Harta distribuției speciei Tringa ochropus - pasaj 
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182. Harta distribuției speciei Tringa stagnatilis - pasaj 
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183. Harta distribuției speciei Troglodytes troglodytes - reproducere 
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184. Harta distribuției speciei Turdus pilaris - iernare 
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185. Harta unităților administrativ teritoriale 
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186. Harta utilizării terenului 
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187. Harta juridică a terenului 
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188. Harta infrastructurii rutiere și căilor ferate 

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 1475



1477 
 

189. Harta privind perimetrul construit al localităților 
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190. Harta construcțiilor 
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191. Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural național 
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192. Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere 
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193. Harta presiunii A04.01.01 
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194. Harta presiunii A04.01.02 
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195. Harta presiunii A06.01.02 
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196. Harta presiunii A07 
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197. Harta presiunii A08 
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198. Harta presiunii B02.01 
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199. Harta presiunii B02.02 
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200. Harta presiunii B02.04 
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201. Harta presiunii B04

 

1488 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020



1490 
 

202. Harta presiunii C01.02
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203. Harta presiunii D01.02
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204. Harta presiunii D01.04
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205. Harta presiunilor D02.01.01 și D02.02
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206. Harta presiunii D04.03
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207. Harta presiunii E01.01
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208. Harta presiunii E02.01
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209. Harta presiunii E03.01
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210. Harta presiunii F01
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211. Harta presiunii F02.03
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212. Harta presiunii F03.01
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213. Harta presiunii F03.02.03
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214. Harta presiunii F05.05
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215. Harta presiunii H01.05
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216. Harta presiunii H01.07

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020 1503



1505 
 

217. Harta presiunii H01.08
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218. Harta presiunii H02.07
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219. Harta presiunii I01
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220. Harta presiunii J01.01
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221. Harta presiunii J02.06
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222. Harta presiunii J02.06.04
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223. Harta amenințărilor datorate cultivării terenurilor arabile
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224. Harta amenințărilor datorate activităților din silvicultură
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225. Harta amenințărilor datorate căilor de transport 
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226. Harta amenințării E01.01
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227. Harta amenințării E03.01
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228. Harta amenințărilor datorate acvaculturii și pescuitului
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229. Harta amenințării E02.01
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230. Harta amenințărilor datorate captării apelor de suprafață
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231. Harta amenințărilor datorate schimbărilor climatice 

 

1518 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214 bis/17.III.2020





„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București 
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 bis/17.III.2020 conține 1520 de pagini. Prețul: 760,00 lei ISSN 1453—4495

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI  — CAMERA DEPUTAȚILOR

Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.

&JUYEJT|086505


