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BIODIVERSITATEA
Biodiversitatea sau diversitatea biologică
este termenul la modă pentru natură.
El a intrat în limbajul curent al oamenilor de
știință și nu numai, odată cu adoptarea, prin
semnarea de către 152 de state, în 1992, în
cadrul Conferinței la nivel înalt de la Rio de
Janeiro, a Convenției privind diversitatea
biologică. Deși termenul mai fusese utilizat
anterior de unii cercetători - R. A. Fisher, J.
B. S. Haldane, and Sewall Wright (1930's),
Eugene Odum (1980's), Wilcox (1989),
pentru a explica diversitatea lumii vii, acesta
este definit clar în textul convenției, ca fiind
”variabilitatea organismelor vii din toate
sursele, inclusiv, printre altele, a
ecosistemelor terestre, marine şi a altor
ecosisteme acvatice şi a complexelor
ecologice din care acestea fac parte; aceasta
include diversitatea în cadrul speciilor, dintre
specii şi a ecosistemelor”.

Astfel, din punct de vedere conceptual și
științific studiul biodiversității implică patru
nivele de abordare:

diversitatea ecosistemelor;

diversitatea speciilor;

diversitatea genetică;

diversitatea etnoculturală.

1.1.

DIVERSITATEA ECOSISTEMELOR

Ecosistemul (gr. oikos - casă și systema –
sistem) reprezintă unitatea de bază a
ecosferei. Termenul a fost introdus în 1935
de botanistul Arthur Tansley.
Ecosistemele sunt sisteme deschise,
dinamice, nelineare, care se dezvoltă şi
evoluează în sensul maximalizării fluxului de
energie, prin mecanisme antientropice.
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Structural, ecosistemul este alcătuit din
două componente majore:

biotopul

biocenoza
Biotopul (gr. bios - viaţă și topos - loc ) componenta nevie a ecosistemului,
reprezintă condițiile abiotice în care există și
care influențează organismele vii.
Termenul a fost introdus pentru prima oară
de Dahl, în 1908.
Factorii abiotici ce caracterizează biotopul
pot fi grupați în mai multe categorii:
 factori cosmici: soarele (radiația solară),
luna (mareele), mișcarea de rotație a
pământului în jurul axei sale (alternanța
zi/noapte), mișcarea de rotație a
pământului în jurul soarelui (alternanța
anotimpurilor);
 factori
geologici:
tipul rocilor,
activitatea tectonică a scoarței terestre,
activitatea vulcanică;
 factori edafici: tipul de sol,
 factori geografici: poziția pe glob,
altitudinea,
adâncimea,
expoziția
versanților, panta, clima;




factori fizici: temperatura, lumina, focul,
curenți (de aer, de apă);
factori chimici: elemente/compuși
chimici (salinitate, pH, oxigen, nutrienți,
microelemente, metale grele etc.).

Biocenoza (gr. bios - viaţă și koinosis - a
împărți) - componenta vie a ecosistemului,
reprezintă totalitatea populațiilor speciilor
ce coexistă într-un anumit biotop.
Termenul a fost propus de Karl Möbius în
1877.
Populațiile speciilor din cadrul unei
biocenoze sunt interdependente și pot fi
grupate în trei categorii principale, în funcție
de rolul pe care îl au în funcționarea
ecosistemului:
 producători – plantele;
 consumatori – primari (ierbivore),
secundari (predominant insectivore),
terțiari (predominant carnivore);
 descompunători
(bacterii
și
micromicete).
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Între organismele unei biocenoze există
numeroase relații de interdependență:
 intraspecifice (relațiile dintre indivizii ce
aparțin aceleiași):
o de reproducere;
o de concurență;
 interspecifice (relațiile dintre indivizii ce
apațin unor specii diferite):
o (++) mutualism, protocooperare;
o (+0) commensalism;
o (+-) predatorism, parasitism;
o (00) neutralism;
o (0-) amensalism.
Caracterizarea biocenozelor se face
utilizând următorii indici:

frecvenţa unei specii (exprimată de
obicei în procente) – procentul între
numărul de probe conţinând indivizi din
specia dată şi numărul total de probe
colectate în acelaşi timp. Cu cât numărul de
probe colectate este mai mare, cu atât
valoarea obţinută va fi mai apropiată de
frecvenţa reală.

abundenţa relativă a unei specii
(exprimată în procente) – proporția dintre
numărul sau/şi masa indivizilor unei specii
faţă de ale celorlalte specii dintr-o probă sau
dintr-un număr de probe sau, preferabil, din
numărul total de probe adunate în acelaşi
timp. Pentru a evita erorile de interpretare
corect este ca abundența să fie exprimată
atât prin numărul de indivizi cât şi prin
biomasa lor.
Abundenţa relativă a unei specii nu este
întotdeauna corelată direct cu importanţa ei
în funcţionarea biocenozei, în sensul că
speciile cele mai abundente nu sunt
întotdeauna şi cele mai importante şi invers.


dominanţa - exprimă influenţa uneia
sau mai multor specii asupra structurii şi
funcţionării biocenozei şi ecosistemului în
general.
Acest indice reflectă faptul că nu toate
speciile au aceeaşi importanţă în
menţinerea biocenozei.

constanţa se exprimă de obicei în
funcţie de frecvenţa ei. Speciile având
frecvenţa peste 50% sunt considerate specii
constante, cele cu frecvenţa cuprinsă între
25% şi 50% - specii accesorii, iar cele cu
frecvenţa mai mică de 25% - specii
accidentale.

fidelitatea - exprimă tăria legăturilor
unei specii cu alte specii ale biocenozei date.
Această
caracteristică
este
foarte
importantă, deoarece ridică problema
posibilităţii de a caracteriza biocenozele prin
prezența unor specii sau a unor grupuri de
specii care astfel devin indicatoare ale stării
biocenozelor. În funcţie de fidelitate,
speciile se clasifică în:
o caracteristice sau asociații indicatoare,
o preferenţiale,
o întâmplătoare și
o ubicviste (indiferente).
Asociațiile, dar şi speciile indicatoare sunt
folosite pentru studierea dinamicii
ecosistemelor sub influența factorilor
naturali și/sau antropici. Cu ajutorul acestor
specii se realizează biomonitorizarea
ecosistemelor, metodă mult mai rapidă de
analiză comparativ cu celelalte metode
fizico-chimice.

echitabilitatea - exprimă modul cum
este distribuită abundența relativă la
speciile unei biocenoze.
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diversitatea - poate fi calculată
pornind de la cunoașterea numărului
speciilor și a abundențelor relative ale
fiecăreia. Există mai mulți indici de evaluare
a biodiversității, cei mai importanți fiind:
o Indicele de bogăție specifică SIMSON –
ia în considerare nr. de specii și nr. de
indivizi;
o Indicele de diversitate SIMSON – ia în
considerare importanța fiecărei specii;
o Indicele SHANNON-WEAVER – ia în
considerare frecvența speciilor, rangul
fiecărei specii în funcție de frecvență,
abundență relativă etc.
În cadrul biocenozelor speciile sunt
reprezentate prin populații. Parametrii
structurali și funcționali ce caracterizează o
populație a unei specii sunt:
 mărimea populației: număr de indivizi
raportat la unitatea de volum sau
suprafață a ecosistemului. Acest mod de
exprimare reprezintă unitatea de
măsură cel mai frecvent folosită în
ecologie și cunoscută sub numele de
densitate
absolută.
Efectivele
populaționale sunt dinamice și variază
într-un domeniu de stabilitate ce asigură
supraviețuirea pe termen lung.

Distribuția grupată este întâlnită fie la
animalele cu comportament social - furnici,
albine, pelicani, lupi etc., fie la plantele cu
potențial redus de dispersie la care
semințele ajung în vecinătatea plantei
mamă.
Distribuția uniformă este cea mai rar
întâlnită, fiind caracteristică doar pentru
animalele teritoriale ce populează medii
relativ omogene.



structura pe vârste - este definită de
numărul claselor de vârstă, de
amplitudinea acestora și de distribuția
efectivului populației pe clase de vârstă.
Din punct de vedere ecologic avem trei
vârste: pre reproductivă, reproductivă şi
postreproductivă. În cazul populațiilor
ale căror generații nu se suprapun sau în
cazul populațiilor la care vârsta e foarte
dificil de determinat, se poate înlocui
distribuția pe clase de vârstă cu
distribuția pe clase de dimensiuni.



distribuția în spațiu – teritoriul favorabil
ocupat de o populație a unei specii în
cadrul unei biocenoze, numit și habitat al
speciei. El include toți factorii biotici și
abiotici favorabili existenței populației
respective. La nivelul specie, teritoriul
ocupat de toate populațiile componente
poartă denumirea de areal.
Majoritatea populațiilor constau din indivizi
distribuiți întâmplător/randomizat.
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dispersia - capacitatea de diseminare a
descendenților. Include atât emigrarea,
respectiv ieșirea de indivizi din
populație, cât și imigrarea, respectiv
intrarea de indivizi în populație.
Dispersia poate avea loc în cadrul
arealului speciei și are rolul de a menține
schimbul de gene dintre populații,
menținând variabilitatea genetică sau în
afara arealului speciei, atunci când din
diferite cauze populațiile își modifică sau
își extind structura habitatului. Cauzele
extinderii arealului pot fi eliminarea unei
bariere geografice, apariția unei situații
favorabile (eliminarea unui prădător sau
competitor, colonizarea de către o
specie ce poate constitui o sursă de
hrană etc.), modificări evolutive ce cresc
capacitatea de adaptare la alte condiții
de mediu.


structura genetică - polimorfismul
genetic este un parametru reprezentat de
categoriile de indivizi diferențiabili din punct
de vedere genotipic și de distribuția
frecvențelor în cadrul acestor categorii.

Harta expansiunii șacalului

(Spassov Nikolai, Ilya Acosta-Pankov, 2019)
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Componentele ecosistemului – biotopul și
biocenoza, reprezintă suportul pentru
asigurarea funcționării acestuia.

Producători

Consumatori

nivel trofic la altul poate fi estimată prin
cuantificarea eficienței exploatării unui nivel
trofic ca raportul dintre energia consumată
de nivelul trofic superior și energia
disponibilă sub formă de producție la
nivelul trofic inferior sau raportul
Descompunători
dintre producția secundară a nivelului
dat/producția secundară a nivelului
precedent.

Nutrienți

Funcțiile ecosistemelor sunt:
1.
funcția energetică: intrările de
energie în sistem sunt reprezentate de
energia radiantă solară ce este transformată
prin fotosinteză în energie chimică și,
ulterior, este transferată prin rețeaua
trofică
spre
consumatori
și
descompunători.
Fluxul de energie prin ecosistem este
unidirecțional.
Ecosistemele tind către sporirea gradului de
organizare și a complexității, iar aceasta
necesită un aport sporit de energie. De
aceea,
ecosistemele
tind
către
maximalizarea fluxului de energie și/sau a
eficienței energetice. Sporirea intrărilor de
energie se realizează prin creșterea
numărului sau a biomasei producătorilor
primari sau prin modificarea structurii
calitative a acestora.
Maximizarea eficienței de utilizare a
energiei se realizează prin sporirea
complexității rețelei trofice, printr-o
interconectare ridicată.
Creșterea complexității și a diversității
conduce și la o creștere a stabilității.
Eficienta transferului de energie de la un

Comparând eficienta transferului de
energie de la un nivel trofic la altul s-a
constatat că:

energia acumulată de fiecare nivel
trofic scade pe măsură ce ne îndepărtăm de
nivelul producătorilor primari. În medie se
consideră că doar o zecime din producția
nivelului inferior se regăsește în producția
nivelul superior;

cheltuielile
energetice
(prin
respirație) ale fiecărui nivel trofic cresc, pe
măsură ce ne îndepărtăm de nivelul
producătorilor
primari.
Astfel,
la
consumatorii secundari și terțiari respirația
poate ajunge să reprezinte până la 99% din
energia asimilată;

eficienta
utilizării
energiei
disponibile creste cu distanta față de
producătorii primari (raportul Cn/Pn-1
crește). De aceea, cele mai productive
lanțuri trofice sunt cele scurte. Există o
evidentă limită în lungimea lanțurilor trofice
și în complexitatea reţelelor trofice,
determinată de reducerea drastică a
energiei disponibile cu fiecare nivel trofic.
De aceea, consumatorii de vârf sunt în
număr redus, au în general o talie și o
longevitate mare, o reproducere limitată și
au un teritoriu mult mai extins decât
populațiile organismelor pradă.
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2. funcția de circulație a materiei asigură
participarea
acestuia
la
circuitele
biogeochimice. Fluxul de energie și circuitul
materiei sunt interconectate, transferul
materiei prin rețeaua trofică reprezentând
calea de transfer a energiei prin ecosistem.
În cadrul fluxului de energie și a circuitului
materiei prin ecosistem se disting două
categorii: producția primară și producția
secundară.

Circuitul materiei implică procese complexe
în care are atât circulația materiei și
energiei, cât și transformarea acestora.

Producția primară se referă la canalele prin
care intră energia în ecosistem, respectiv
fotosinteză sau chemosinteză, iar producția
secundară se referă la preluarea,
transformarea, stocarea și transferarea
energiei stocate de către producătorii
primari.

preia selectiv, stochează, transportă,
transformă și exportă diferențiat compușii
chimici. Cu toate acestea, desi circuitele
diferitelor elemente sunt analizate și
prezentate separat, acestea nu se
desfășoară izolat unele față de altele, ci sunt
cuplate în adevărate catene biogeochimice.

Datorită
proprietăților
fizica-chimice
specifice fiecare element chimic (carbon,
azot, fosfor etc.) sau compus chimic (apa,
pesticide, fertilizanți etc.) are un circuit
propriu.
Această
diversitate
este
determinată și de componenta biotică ce
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3. funcția informațională, ce asigură fluxul
de
informații
între
componentele
ecosistemului: fluxurile
de energie și
materie nu reprezintă doar un simplu
transfer de la un individ la altul, de la un
nivel trofic la următorul, ci constituie
suportul pentru transferul informațional.
4. funcția de autoreglare și autocontrol, ca
rezultat al interacției dintre primele trei
funcții, reprezintă răspunsul ecosistemului
la presiunea factorilor de mediu pentru a se
menține viabil. Această funcție dispare dacă
este depășită capacitatea de suport a
sistemului.
Tipuri de ecosisteme
Variabilitatea factorilor abiotici determină
bogăția,
distribuția
și
nivelul
de
reprezentare a tipurilor de ecosisteme.
Din punct de vedere al intervenției umane,
tipurile de ecosisteme se clasifică în:
 ecosisteme naturale – nu există
intervenție umană;
 ecosisteme seminaturale – intervenția
umană sprijină procesele naturale;
 ecosisteme antropizate – funcționarea
lor depinde exclusiv de intervenția
umană – localități, terenuri utilizate
exclusiv pentru producție etc.
În funcție de dominanța factorilor abiotici și
a dominanței anumitor specii ecosistemele
naturale se clasifică în:
 ecosisteme de terestre: forestiere, de
pajiști;
 ecosisteme acvatice: de apă dulce și
salmastră, maritime și de coastă și
 ecosisteme subterane.
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1.2.

DIVERSITATEA SPECIILOR

Specia este o comunitate reproductivă
alcătuită din una sau mai multe populații ce
ocupă un anumit areal.
Fiecare specie este adaptată să tolereze
variația diferiților factori abiotici pe un
anumit domeniu de valori.
În funcție de amplitudinea domeniului de
variație al factorilor de mediu se pot defini
trei categorii de specii:
 euribionte - cele care pentru un anumit
factor tolerează un domeniu larg
 mezobionte - cele care tolerează un
domeniu intermediar
 stenobionte - cele care tolerează un
domeniu îngust.
Într-un studiu publicat în 2011 jurnalul PLoS
Biology sub coordonarea prof. Camilo Mora
de la Universitatea din Hawaii este
menționat că pe Pământ există 8,7 milioane
de specii diferite, din care aproximativ 1,25
milioane de specii au fost clasificate de
cercetători.
"Este foarte posibil ca multe specii să dispară
înainte ca noi să știm de existenta lor și de
rolul unic pe care acestea îl joacă în
ecosistem. Considerăm că este extrem de
important să știm câte specii există, mai ales
acum, când activitatea omului are ca efect
accelerarea ratei cu care speciile dispar".
"Lista Roșie" elaborată de IUCN
monitorizează 59.508 specii, dintre care
19.625 sunt clasificate ca fiind amenințate
cu dispariția.
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1.3.

DIVERSITATEA GENETICĂ

Diversitatea genetică - gradul de variabilitate
al materialului genetic al unui organism.
Gena – unitatea elementară care
condiționează transmiterea și manifestarea
caracterelor, provine din grecescul gennao –
a genera, a da naștere. Termenul a fost
introdus în anul 1906 de către geneticianul
danez W. Johannsen.
Totalitatea factorilor ereditari ai unui
organism poartă numele de genotip. Genele
au o mare stabilitate și sunt capabile să se
autoreproducă fidel, astfel că ereditatea
constituie elementul conservativ al lumii vii.
Dacă se compară descendenții din cadrul
oricărei populații se constată deosebiri între
indivizi, indiferent dacă sunt înrudiți sau nu.
În natură nu există doi indivizi identici,
unicitatea fiind o caracteristică de bază a
lumii vii. Aceasta înseamnă că organismele
prezintă variabilitate - proprietatea
organismelor vii, cu diferite grade de
înrudire, de a se deosebi între ele în plan
morfologic, fiziologic, biochimic etc.
Diferențele între indivizi pot fi determinate
de mutații și recombinări ale materialului
genetic (variabilitate ereditară) și de
influența condițiilor de mediu (variabilitate
neereditară).
Totalitatea
însușirilor
morfologice, fiziologice, biochimice și de
comportament ale unui organism poartă
numele de fenotip.

acționează asupra organismelor în anumite
etape ale dezvoltării acestora pot influența
în mod foarte diferit manifestarea unor
gene. Spre exemplu plantele de Primula
crescute la temperaturi de 30-37oC şi
umiditate mare, produc flori albe, iar la
temperaturi sub 30oC produc flori roșii,
iepurele de Himalaia crescut la temperaturi
de peste 30oC devine complet alb, iar la
temperaturi de 24-26oc capătă culoarea
neagră la extremitatea cozii, picioarelor,
urechilor și botului.
Unele gene au manifestare foarte diferită la
factorii de mediu, afectând numai o parte
din indivizi, deși au același fenotip. Unele
gene, sub influența unor factori de mediu,
manifestă fenotipuri similare altor gene.
În cazul în care nivelul unei populații devine
foarte scăzut (număr mic de indivizi) apare
fenomenul consangvinizării - încrucișarea
între indivizi înrudiți, determinând o
reducere puternică a vitalității, care
afectează capacitatea de creștere, de
reproducere și de adaptare. La popul opus
se află heterozisul este fenomenul opus
consangvinizării,
care
creșterea
considerabilă a vitalității, vigurozității,
adaptabilității, a productivității, în urma
încrucișării între indivizi ce aparțin unor
populații/rase diferite genetic.

Diversitatea genetică ridicată indică faptul
că populațiile se pot adapta mai ușor la
situații și medii diferite.
Factorilor de mediu și intensitatea cu care
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1.4.

DIVERSITATEA ETNO-CULTURALĂ

Indiferent dacă ne raportăm la abordarea
ecosistemică, conform căreia omul este
parte integrantă a naturii, ecosistemele
antropizate fiind parte integrantă a
ecosferei, sau dacă ne raportăm la
abordarea antropocentristă conform căreia
omul se află în afara naturii, este evident că
există un set de valori și tradiții culturale
specifice diverselor populații umane și care
le-au influențat dezvoltarea.

Biodiversitatea are un rol important în viața
fiecărei societăți, reflectându-se în cultura și
spiritualitatea acestora (folclor, artă,
arhitectură, literatură, tradiții și practici de
utilizare a terenurilor și a resurselor etc.).

Astfel, ansamblurile tradiționale prin care
s-au dezvoltat și se conservă practici,
ecosisteme și peisaje valoroase trebuie
identificate și evaluate. Comunitățile care își
conservă caracteristicile ce le definesc
reprezintă un reper al culturii naționale și al
identității regionale și europene. România
este unul dintre puținele state europene
care a păstrat tradiții de trai potrivit
spiritului local. Aceste tradiții se referă la
principii și tehnici de arhitectură vernaculară
și agricultură în armonie cu mediul, flora și
fauna, cu un impact scăzut asupra
biodiversității.
Valorile tradiționale sunt instrumente
valabile, verificate în timp pentru
funcționarea unei societăți durabile.
De asemenea, pentru a construi durabil,
activitățile economice trebuie să fie în
consonanță cu potențialul vocațional al
locuitorilor și să tina cont de evoluția
comunităților de-a lungul timpului.
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Capitolul 2

IMPORTANȚA BIODIVERSITĂȚII

Conceptual, prin serviciile oferite de
ecosisteme, biodiversitatea are valoare
ecologică, genetică, socială, economică,
științifică,
educațională,
culturală,
recreațională și estetică.
Reprezentând condiția primordială a
existenței civilizației umane, biodiversitatea
asigură suportul dezvoltării sistemelor
socio-economice, astfel că este evidentă
necesitatea evaluării inclusiv economice a
valorii acesteia.
Pentru că din punct de vedere etic fiecare
componentă a biodiversității are o valoare
intrinsecă inestimabilă, valoarea economică
a biodiversității este calculată pe baza
serviciilor oferite de ecosisteme.
Costurile
pierderii
sau
degradării
biodiversității sunt foarte greu de stabilit,
dar studiile efectuate până în prezent la
nivel mondial arată că acestea sunt
substanțiale și în creștere. În primul raport
al proiectului privind evaluarea economică a
ecosistemelor și biodiversității la nivel
internațional și publicat în 2008 se
estimează că pierderea anuală a serviciilor
ecosistemele reprezintă echivalentul a 50 de
miliarde euro și că, până în 2050, pierderile
cumulate în ceea ce privește bunăstarea se
vor ridica la 7% din PIB (Produs Intern Brut).
Desi nu se poate stabili o valoare directă a
biodiversității, valoarea economică a
bunurilor și serviciilor oferite de ecosisteme
a fost estimată între 16 – 54 trilioane
USD/anual (Costanza et al., 1997). Valorile

au fost calculate luând în considerare doar o
parte din serviciile oferite de ecosisteme :
producția de hrană, materii prime, controlul
climei și al gazelor atmosferice, circuitul
nutrimentelor, al apei, controlul eroziunii,
formarea solului etc.
Valoarea medie a serviciilor oferite de
ecosisteme - 35 trilioane USD/anual este
aproape dublă față de produsul intern brut
de la nivel mondial, estimat în același studiu
la 18 trilioane USD/anual.

Nr.
crt.

Servicii ecosistemice

Valoare/an
(mii miliarde
USD)

1.

Formarea solului

17,1

2.

Recreere și turism

3,0

3.

Reciclare deșeuri

2,3

4.

Reglarea circuitului apei
și asigurarea rezervelor
de apă

2,3

5.

Reglarea factorilor
climatici

1,8

6.

Conservarea
biodiversității

1,4

7.

Controlul factorilor
perturbatori (furtuni,
inundații)

1,1

8.

Hrană și materii prime

0,8

9.

Resurse genetice

0,8

10.

Controlul poluanților
atmosferici

0,7

11.

Polenizare

0,4

12.

Altele

1,6
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Serviciile ecosistemice
Tipuri de servicii

Servicii de producție

Tipuri de
rezultate/utilizări

Tipuri de procese

Nutriție

Biomasă

Apă
Materiale

Biomasă

Apă
Energie
Servicii suport și de
reglare

Controlul
deșeurilor, al
substanțelor
toxice și al altor
substanțe
perturbatoare

Controlul
fluxurilor

Exemple

Culturi agricole
Producție animală
Plante sălbatice
Animale sălbatice
Ape de suprafață
Ape subterane
Fibre și alte materiale utilizate
direct sau procesate ce provin de la
plante și animale sălbatice
Fibre și alte materiale utilizate
direct sau procesate ce provin de la
plante și animale sălbatice
Resurse genetice
Ape de suprafață
Ape subterane

Biomasă
Energie mecanică
Control biologic

Bioremediere cu ajutorul
microorganismelor, algelor,
plantelor, animalelor
Filtrare/sechestrare/
stocare/acumulare cu ajutorul
microorganismelor, algelor,
plantelor, animalelor
Control
Filtrare/sechestrare/
ecosistemic
stocare/acumulare în ecosistem
Diluare în atmosferă, ecosisteme
acvatice
Controlul mirosurilor/
zgomotelor/impactului vizual
Fluxuri solide
Stabilizare și control eroziune
Atenuarea fluxurilor de masă
Fluxuri lichide
Cicluri hidrologice și menținerea
debitelor
Protecție împotriva inundațiilor
Fluxuri gazoase Protecție împotriva furtunilor
(aer)
Ventilație și transpirație
Polenizarea și dispersia semințelor
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Menținerea
condițiilor fizice,
chimice, biologice

Menținerea
ciclurilor de viață,
protecția
habitatelor și a
fondului genetic
Controlul bolilor și
dăunătorilor
Formarea și
compoziția solului

Calitatea
resurselor de apă
Compoziția
atmosferei
și
reglarea
condițiilor
climatice
Servicii culturale

Servicii de producție
abiotice

Interacțiuni fizice
și mentale cu
biota,
ecosistemele și
peisajele (aspecte
de mediu)

Interacțiuni fizice
și experimentale

Interacțiuni
spirituale,
simbolice și de
alte tipuri cu
biota,
ecosistemele și
peisajele (aspecte
de mediu)
Substanțe
nutritive abiotice
Materiale abiotice

Spiritual
și/sau
emblematic
Alte
aspecte
culturale

Energie

Interacțiuni
mentale și
reprezentare

de

Menținerea habitatelor și a
pepinierelor

Controlul bolilor
Controlul dăunătorilor
Controlul proceselor de
dezagregare
Controlul proceselor de fixare și
descompunere
Parametri chimici
Reglarea condițiilor climatice
globale prin reducerea
concentrației gazelor cu efect de
seră
Reglarea climatului regional și a
microclimatului
Utilizarea experimentală a
plantelor, animalelor, peisajelor în
diferite aspect de mediu
Interacțiunea fizică cu peisajul
Științifice
Educaționale
Patrimoniu, cultură
Distracție
Estetic
Simbolic
Sacru și/sau religios
Existente
Moștenite

Minerale
Neminerale
Metalice
Nemetalice
Surse de energie
regenerabile
Surse de energie
neregenerabile
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Servicii de reglare și
menținere prin
structuri și procese
fizice naturale

Servicii culturale
dependente de
structurile abiotice

Controlul
deșeurilor, al
substanțelor
toxice și al altor
substanțe
perturbatoare
Controlul
fluxurilor prin
structuri abiotice
naturale
Menținerea
condițiilor fizice,
chimice, abiotice
Interacțiuni fizice
și mentale cu
peisajele (aspecte
fizice)
Interacțiuni
spirituale,
simbolice și de
alte tipuri cu
peisajele (aspecte
fizice)

Procese fizice și
chimice naturale

Dispersie și diluare; adsorbție și
sechestrare etc.

Fluxuri solide,
lichide și gazoase

Terase nisipoase și nămoloase,
control topografic al eroziunii
eoliene etc.

Procese fizice și
chimice naturale

Briză, zăpadă etc.

Interacțiuni fizice Peșteri
și experimentale
sau mentale și de
reprezentare
Roci sacre sau alte structuri
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Capitolul 3

AMENINȚĂRILE ASUPRA
BIODIVERSITĂȚII

Creșterea continuă a populației umane și a
economiei nu se poate face decât prin
creșterea ratei de exploatare a serviciilor
ecosistemice. Atunci când necesarul de
resurse
depășește
capacitatea
ecosistemelor de a le genera apar
dezechilibre ce afectează structura și
funcțiile acestora, cum ar fi:
 dispariția unor specii
 fragmentarea habitatelor speciilor și
întreruperea conectivității
 restrângerea sau eliminarea unor tipuri
de habitate sau ecosisteme din zonele
de tranziției (perdele forestiere,
aliniamente de arbori, zone umede din
structura marilor exploatații agricole sau
a marilor sisteme lotice) cu efecte
negative profunde asupra diversităţii
biologice și a funcţiilor de control al
poluării difuze, eroziunii solului,
scurgerilor de suprafață şi evoluţiei
undei de viitură, controlului biologic al
populațiilor de dăunători pentru
culturile agricole, reîncărcării rezervelor
sau corpurilor subterane de apă.
 modificări ale bazinelor hidrografice și
ale cursurilor de apă, asociate cu
reducerea semnificativă a capacității
sistemelor acvatice de a absorbi
presiunea factorilor antropici care
operează la scara bazinului hidrografic și
cu creşterea vulnerabilităţii lor și a
sistemelor socio-economice care depind
de acestea


simplificarea excesivă a structurii
ecosistemelor agricole intensive și creşterea
gradului lor de dependență faţă de
inputurile
materiale
și
energetice
comerciale

destructurarea
și
reducerea
capacităţii productive a componentelor
biodiversității din sectorul agricol.
Efectele directe ale pierderii de
biodiversitate sunt diminuarea capacității
sale productive şi de suport a cerintelor
pentru resurse şi servicii din partea
sistemului
socii-economic,
crescând
vulnerabilitatea față de factorii de mediu
naturali și antropici.
A.
Activitățile antropice ce conduc la
fragmentarea ecosistemelor naturale
A.1. Dezvoltarea infrastructurii
Intensificarea
investiţiilor
pentru
dezvoltarea infrastructurii (transport auto,
feroviar şi fluvial, turism, producere şi
transport de energie etc.) fără măsuri
corespunzătoare
pentru
diminuarea/
eliminarea impactului asupra biodiversităţii
poate fi considerată activitate cu impact
asupra
biodiversităţii,
în
contextul
dezvoltării economice actuale.

A.2. Conversia terenurilor
Conversia terenurilor în scopul dezvoltării
infrastructurii urbane, industriale, agricole,
turistice sau transport, reprezintă cauza
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principală a pierderii de biodiversitate,
ducând la degradarea, distrugerea și
fragmentarea habitatelor şi implicit la
declinul populațiilor naturale.
A.3. Extinderea şi dezvoltarea aşezărilor
umane
În prezent se consideră că aproximativ 6,5%
din suprafaţa ţării este destinată
construcţiei de locuinţe. Fragmentarea
habitatelor apare şi atunci când există
aglomerări mari de locuinţe, dar şi în cazul
celor
izolate,
datorită
construcţiei
suplimentare de căi de acces şi utilităţi.
Construirea haotică, fără respectarea unei
strategii de urbanism coerentă şi
consecventă
conduce
la
utilizarea
nejudicioasă a zonelor destinate pentru
construcţii si extinderea acestora în
detrimentul celor naturale.
Dezvoltarea
urbană
necontrolată,
periurbanizarea şi transferul de populaţie
din mediul rural, însoţite de distrugerea
ecosistemelor
din
zonele
urbane
(diminuarea spaţiilor verzi, construcţii pe
spaţiile verzi, tăierea arborilor, distrugerea
cuiburilor etc.) şi de măsuri insuficiente
pentru
colectarea
şi
tratarea
corespunzătoare a deşeurilor şi a apelor
uzate au efecte negative considerabile atât
asupra biodiversităţii, cât şi asupra calităţii
vieţii.
Consecințele fragmentării depind de
mărimea fragmentelor și gradul de izolare.
Populațiile speciilor cărora le-a fost redus
habitatul sunt mai vulnerabile la acțiunea
factorilor de mediu. Lanțurile trofice se
scurtează în fragmentele de habitat, putând
duce chiar la dispariția speciilor din vârful

piramidei trofice și a speciilor de dimensiuni
mari, ca o consecință a reducerii suprafeței
și densității indivizilor. În schimb speciile de
talie mică, cu creștere rapidă, durată scurtă
a generațiilor și specificitate de habitat
crescută rămân cu densitate similară în
fragmentele rămase.
Fragmentarea habitatelor poate modifica
raportul dintre specii, favorizând speciile
slab competitoare dar cu capacitate bună de
dispersie ce pot astfel coloniza fragmente
de habitat neocupate.
De aceea, este importantă menținerea
coridoarelor ecologice ce facilitează
dispersia speciilor și contribuie la reducerea
impactului fragmentării.

B.
Exploatarea neadecvată a resurselor
regenerabile
Managementul forestier practicat în
momentul de faţă este unul bazat pe
principiul utilizării durabile a resurselor. Cu
toate acestea, exploatarea necontrolată
masei lemnoase şi tăierile ilegale reprezintă
o ameninţare la adresa biodiversităţii.
Atât supra pășunatul, cât șu abandonarea
pajiștilor au un impact negativ semnificativ
asupra fitocenozelor, cauzând descreşterea
biomasei vegetale şi a numărului de specii
cu valoare nutritivă.
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Dintre speciile de plante cele mai afectate
sunt speciile care conţin principii active şi
sunt utilizate în cosmetică, cele de uz
farmaceutic, alimentar sau cele cu rol
decorativ, care sunt recoltate şi
comercializate ilegal.
Supraexploatarea speciilor de interes
cinegetic, economic sau cultural este
generată în principal de supraevaluarea
efectivelor populaţionale sau de braconaj.
C.
Exploatarea neadecvată a resurselor
neregenerabile
Exploatarea resurselor minerale afectează
biodiversitatea fie prin distrugerea totală a
habitatelor,
fie
prin
degradarea
ecosistemelor.
În
cazul
carierelor,
extragerea de rocă se face în exploataţii
deschise, acestea necesitând, de asemenea,
decopertarea.
D.
Speciile invazive
O serie de specii cu potențial de dispersie
ridicat pot stabili populații izolate în afara
arealului specific (insecte zburătoare,
păsări, lilieci, plante etc.) sau își pot extinde
arealul (guguștiucul, șacalul etc.) în mod
natural. De asemenea, există și o serie de
introduceri accidentale ale unor specii în
ecosisteme ce nu le sunt caracteristice ca
urmare a eliminării unor bariere prin
activități antropice (transport de marfă,
utilizarea apei de balast pe vapoare, traficul
aerian), dar și introduceri deliberate a unor
specii cu valoare economică (fazanul,
salcâmul
etc.),
estetică
(plante
ornamentale, animale de companie
abandonate) sau pentru controlul biologic al
unor dăunători.

În general șansele de supraviețuire ale unor
indivizi dintr-o specie străină sau de formare
a unei populații viabile sunt foarte mici, dar
există și specii care se pot naturaliza. În cazul
în care, urmare a procesului de naturalizare
specia își extinde foarte mult arealul și
exclude prin competiție una sau mai multe
specii indigene din ecosistem atunci aceasta
devine invazivă și produce modificări majore
determinând restructurarea ecosistemului.
O specie străină înrudită cu una sau mai
multe specii native poate hibrida cu acestea,
deteriorând genofondul speciei înrudite
native. Aceasta poate conduce chiar la
extincția prin hibridizarea speciei locale.
Astfel, s-a constatat că pisica sălbatică din
Europa hibridizează cu pisici domestice întro proporție îngrijorătoare, efectivul
animalelor pure fiind în continuă scădere.
Când speciile care dispar sunt de interes
economic, pierderea de biodiversitate este
însoţită şi de pierderi economice
substanţiale.
E. Schimbările climatice
În al patrulea raport (2007) al Comitetului
Internaţional pentru Schimbări Climatice
(IPCC) pentru perioada 2020 – 2030 faţă de
anul 2000 într-o variantă optimistă se
estimează o creştere globală a temperaturii
medii cu 0,50C şi într-o variantă mai
pesimistă cu 1,50C iar în perioada 2030 –
2100 creşterea în cele două variante se
situează între 2,00C şi 5,00C, ceea ce este
extrem de mult. Dacă am lua nivelul anului
2070 cu o creştere de numai 30C faţă de
nivelul actual, atunci 68 % din teritoriul
României situat sub 500 m altitudine va fi
supusă aridizării şi deşertificării, respectiv o
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suprafaţă mai mult decât dublă cea a zonei
montane actuale.
Prin creşterea temperaturii medii a aerului
cu numai 30C până în anul 2070 conform
prognozelor, peste 30 % din teritoriul ţării va
fi afectat de deşertificare şi cca. 38% de
aridizare accentuată, care vor îngloba toate
câmpiile noastre, până la 85 % din zona de
dealuri şi aproape 20 % din zona
premontană şi montană joasă.
Prognoza încălzirii globale cu 30C în ţara
noastră va crea perturbaţii majore în
distribuţia pe altitudine a etajelor de
vegetaţie din Carpaţi, în sensul creşterii
limitei superioare a molidului cu 600 m, cu
dispariţia treptată a etajelor subalpin
(jneapăn) şi alpin. Productivitatea maximă a
pădurilor şi a pajiştilor naturale situate în
prezent la nivelul de 1000 – 1200 m după
încălzirea globală se va ridica la 1600 –
1800m altitudine.
F. Poluarea
Urmare a declinului constant al sectorului
industrial după 1989 şi a armonizării
reglementărilor interne cu cele comunitare
în ceea ce priveşte controlul poluării,
poluarea a devenit o ameninţare din ce în ce
mai redusă, manifestându-se punctual, în
apropierea unor zone industriale care sunt
în curs de conformare cu standardele de
mediu europene.

vedere procentele mici de racordare a
populaţiei la reţeaua de canalizare şi la
staţiile de epurare.
Creşterea volumului deşeurilor industriale şi
menajere ridică probleme deosebite, atât
prin ocuparea unor suprafeţe de teren
importante, cât şi ca urmare a problemelor
pe care le ridică pentru sănătatea oamenilor
şi a mediului. Iazurile de decantare în
funcţiune
pot
afecta
terenurile
înconjurătoare, în cazul ruperii digurilor de
retenţie, prin contaminarea cu metale grele,
cu cianuri de la flotaţie, cu alte elemente în
exces.
Poluarea aerului cu substanţe care produc
ploi acide (SO2, Nox, O3, CO2 etc.), cum este
cazul combinatelor de îngrăşăminte
chimice, a termocentralelor etc., afectează
calitatea aerului, mai ales în cazul
metalurgiei neferoase; acestea contribuie la
acidificarea solurilor în diferite grade,
determinând levigarea bazelor din sol spre
adâncime şi reducerea drastică a
conţinutului de elemente nutritive, în
special de calciu şi fosfor mobil.

Efectele cele mai drastice sunt generate de
sursele de poluare difuză reprezentate în
special de îngrăşămintele chimice utilizate în
agricultură, pesticidele utilizate pentru
combaterea dăunătorilor şi aglomerările
umane din mediul rural şi urban, având în
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AMPRENTA ECOLOGICĂ

suprafețele

Este o măsură a impactului asupra naturii.
Ea poate fi calculată la nivel de individ,
familie, comunitate, localitate, regiune,
planetă și reprezintă suprafața de uscat și
luciu de apă necesare pentru a asigura
resursele pentru consum și a asimila
deșeurile produse.

ecosisteme se pot condensa într-o
singură valoare. Factorii de conversie
utilizați sunt:
2,1 pentru terenuri
agricole, 1,4 pentru păduri și 0,5 pentru
pajiști.

Termenul (ecological footprint) a fost definit
de cercetătorul american William Reevs în
1992.
Pentru a calcula amprenta ecologică se
pornește de la următoarele premise:
 majoritatea resurselor consumate și a
deșeurilor generate pot fi identificate și
cuantificate;
 fluxul de resurse preluate și deșeurile
generate pot fi transformate în
suprafețe productive (de exemplu
terenuri agricole, livezi, vii, pajiști,
păduri etc.) necesare pentru menținerea
acestora;
 tipuri diferite de suprafețe productive
pot fi exprimate în același tip de unitate
de măsură după ce productivitatea lor
este adusă la unități comparabile. Astfel,

diferitor

tipuri

de

Aceste suprafețe pot fi însumate pentru a
calcula totalul necesităților. Suprafața astfel
calculată poate fi comparată cu suprafața
disponibilă.
În calculul amprentei ecologice se ține cont
de
standardul
mediu
de
viață,
productivitatea terenurilor și eficiența de
exploatare, prelucrare și utilizare a
resurselor.

Taylor Ratcliffe, 2019
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Capitolul 4

CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII
Acțiunile de conservare a biodiversității se
bazează pe următoarele principii:
1.
Principiul prevenţiei: conservarea
biodiversităţii se realizează eficient dacă
sunt eliminate sau diminuate efectele
posibilelor ameninţări;
2.
Principiul precauţiei: lipsa studiilor
ştiinţifice complete nu poate fi considerată
ca motiv de acceptare a unor activităţi ce
pot avea impact negativ semnificativ;
3.
Principiul poluatorul plăteşte: cel ce
cauzează distrugerea biodiversităţii trebuie
să plătească costurile de prevenire,
reducere a impactului sau reconstrucţie
ecologică;
4.
Principiul participării publicului la
luarea deciziilor şi accesul la informaţie şi
justiţie în domeniul mediului: publicul
trebuie să aibă acces la informaţiile de
mediu şi dreptul de a participa în procesul
de luare a deciziilor de mediu;
5.
Principiul
bunei
guvernări :
guvernarea trebuie să fie participativă,
măsurabilă, transparentă, responsabilă,
efectivă şi eficientă, echitabilă şi în acord cu
normele legale;
6.
Principiul
integrării
sectoriale:
conservarea biodiversităţii trebuie luată în
considerare în procesul de luare a deciziilor
şi de stabilire a politicilor sectoriale;
7.
Principiul abordării ecosistemice:
reprezintă o strategie de management
integrat, adaptativ, bazată pe aplicarea unor
metodologii ştiinţifice corespunzătoare care
iau în considerare structura şi funcţiile
ecosistemelor şi capacitatea lor de suport;
8.
Principiul reţelelor ecologice: pentru
asigurarea
conectivităţii
dintre

componentele biodiversităţii între ariile
naturale protejate se stabilesc culoare
ecologice de legătură;
9.
Principiul
subsidiarităţii:
reglementează exerciţiul puterii, deciziile
trebuind luate la nivelul cel mai de jos (local,
regional, naţional);
10.
Principiul compensării : în cazul în
care există un impact negativ şi în lipsa unor
soluţii alternative, pentru obiective de
interes public major se stabilesc măsuri
compensatorii.
Mijloacele de conservare a biodiversității:
stricta protecție a speciilor

periclitate sau pe cale de dispariție.
Pentru aceste specii sunt interzise:

-

orice formă de recoltare, capturare,
ucidere, distrugere sau vătămare a
exemplarelor aflate în mediul lor natural, în
oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

-

perturbarea intenţionată în cursul
perioadei de reproducere, de creştere, de
hibernare şi de migraţie, deteriorarea,
distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a
cuiburilor şi/sau ouălor din natură,
deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de
reproducere ori de odihnă;

-

deţinerea, transportul, vânzarea sau
schimburile în orice scop, precum şi oferirea
spre schimb sau vânzare a exemplarelor
luate din natură, în oricare dintre stadiile
ciclului lor biologic.

conservarea ”in situ” – prin
desemnarea de arii naturale protejate;

conservarea ”ex situ” – prin
intermediul grădinilor botanice, zoologice și
a băncilor de gene.
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ARIILE NATURALE PROTEJATE
Ariile naturale protejate reprezintă zone
terestre şi/sau acvatice în care există
ecosisteme, tipuri de habitate naturale,
specii de plante şi animale sălbatice,
elemente şi formaţiuni biogeografice,
peisagistice, geologice, paleontologice,
speologice sau de altă natură, cu valoare
ecologică, ştiinţifică ori culturală deosebită,
administrate
în
scopul
conservării
biodiversității.
Obiectivele de conservare se stabilesc
pentru fiecare categorie de arie naturală
protejată ținând cont de tipurile de valori și
managementul specific fiecărei categorii în
parte.
În funcție de tipurile de valori, acestea pot fi:
 tangibile: orice element care poate fi
descris, definit și cartat;
 intangibile: elemente conceptuale sau
determinate
de
funcționarea
ecosistemelor – parte din serviciile
ecosistemice, beneficii sociale și de
mediu etc.
Ținând cont de categoriile de arii naturale
protejate, obiectivele de conservare pot fi
clasificate astfel:

Obiective naturale:
o tipuri de habitate naturale și specii
de interes național, european,
internațional;
o elemente cu valoare hidrologică,
geologică,
paleontologică,
speologică, pedologică;
o tipuri de ecosisteme importante atât
prin structura specifică, cât și prin
serviciile oferite etc.



Obiective de mediu și economice:
o serviciile ecosistemice;
o beneficiile socio-economice;
o adaptarea și reducerea efectelor
schimbărilor climatice.



Obiective socio-culturale:
o elemente ale patrimoniului cultural
material imobil;
o elemente ale patrimoniului cultural
material mobil;
o elemente ale patrimoniului cultural
imaterial.

Catgoriile de arii naturale protejate:
a) de interes naţional: rezervaţii ştiinţifice,
parcuri naţionale, monumente ale naturii,
rezervaţii naturale, parcuri naturale.
Sunt desemnate și se administrează pe baza
recomandărilor IUCN.
b) de interes internaţional: situri naturale
ale patrimoniului natural universal,
geoparcuri, zone umede de importanţă
internaţională, rezervaţii ale biosferei;
Sunt desemnate și se administrează în baza
unor acorduri internaționale.
c) de interes comunitar sau situri "Natura
2000": situri de importanţă comunitară, arii
speciale de conservare, arii de protecţie
specială avifaunistică.
Sunt desemnate și se administrează în acord
cu legislația comunitară și cu statutul de stat
membru al Uniunii Europene.
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Categorii de arii
naturale
protejate
Rezervații
științifice

Obiective naturale

habitate naturale terestre
şi/sau acvatice

Obiective socioculturale

Obiective
de mediu și
economice

Nu este cazul

Nu este cazul

Regim strict de
protecție.
Activitățile umane
sunt interzise, cu
excepția celor de
cercetare, educație
și ecoturism, cu
acordul Academiei
Române și al
administratorului.

elemente ale
patrimoniului
cultural

serviciile
ecosistemice de
beneficiile socioeconomice

Managementul
trebuie să asigure
menținerea
cadrului fizicogeografic în stare
naturală, protecția
ecosistemelor,
conservarea
resurselor genetice
și a diversității
specifice în condiții
de stabilitate
ecologică,
prevenirea și
excluderea oricărei
forme de
exploatare a
reusrselor naturale
și a folosinței
terenurilor, cu
excepția celor
necesare pentru
subzistența
populațiilor locale.
Management
diferențiat pe zone:
1. Zone de
protecție strictă
2. Zone de
protecție integrală
– interzicerea
activităților umane,
cu excepția
activităților de
cercetare,
educație,
ecoturism;
3. Zone de
conservare
durabilă;
4. Zone de

elementele de interes
ştiinţific sub aspect
floristic, faunistic,
geologic, speologic,
paleontologic, pedologic
sau de altă natură

Parcuri
naționale

elementele naturale cu
valoare deosebită sub
aspectul fizico-geografic,
floristic, faunistic,
hidrologic, geologic,
paleontologic, speologic,
pedologic sau de altă
natură

Management

adaptarea și
reducerea
efectelor
schimbărilor
climatice
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Monumente ale
naturii

plante sau animale
sălbatice rare, endemice
sau amenințate cu
dispariția

dezvoltare
durabilă.
* Zonele 1. și 2.
Trebuie să acopere
minim 75% din
suprafață
Regim strict de
protecție care
asigură păstrarea
trăsăturilor
naturale specifice.
În funcție de gradul
de vulnerabilitate
accesul populației
poate fi limitat sau
interzis.

Nu este cazul

beneficii socioeconomice:
activități de
recreere și turism

Nu este cazul.

beneficii socioeconomice:
utilizare durabilă a
resurselor naturale
regenerabile,
activități de
recreere și turism

Managementul se
face diferențiat, în
funcție de
caracteristicile
particulare. Pe
lângă activitățile
științifice, după
caz, pot fi admise
activități turistice și
educaționale strict
controlate și unele
activități de
valorificare
durabilă a unor
resurse naturale.

activitățile
tradiționale de
management al
teritoriului ce
contribuie la
conservarea
peisajului

serviciile
ecosistemice

Managementul
urmărește
menținerea
interacțiunii
armonioase a
omului cu natura
prin protejarea
habitatelor și a
peisajelor rezultate
din aplicarea unor

arbori seculari
asociații floristice rare
fenomene geologice
alte elemente naturale
rare sau unice
Rezervații
naturale

specii de interes național
endemice, rare sau
amenințate cu dispariția
(rezervații naturale de tip
botanic, zoologic)
asociații vegetale
endemice sau de interes
conservativ la nivel
național (rezervații
naturale de tip botanic,
forestier, de zonă umedă,
marină, de resurse
genetice)
formațiuni geologice,
paleontologice,
speologice (rezervații
naturale de tip formațiuni
geologic, paleontologic,
speologic)
ansambluri peisagistice
(rezervații naturale de tip
peisagistic)

Parcuri naturale

ecosisteme/ complexe de
ecosisteme

beneficiile socioeconomice
adaptarea și
reducerea
efectelor
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Geoparcuri
(UNESCO)

elementele de interes
geologic/ paleontologic

elemente ale
patrimoniului
cultural

categoriile de ecosisteme

schimbărilor
climatice

modalități
tradiționale
durabile de
utilizare a
terenurilor.
Management
diferențiat pe zone:
1. Zone de
protecție strictă
2. Zone de
protecție integrală
– interzicerea
activităților umane,
cu excepția
activităților de
cercetare,
educație,
ecoturism;
3. Zone cu
management
durabil;
4. Zone de
dezvoltare
durabilă.

serviciile
ecosistemice

Managementul
este relativ similar
cu cel al parcurilor
naturale, numai că
aici primează
protecția
elementelor de
interes geologic. Se
pot delimita zone
cu management
diferențiat:
1. Zone strict
protejate – cu
regim de rezervații
științifice;
2. Zone tampon –
zone de protecție a
zonelor strict
protejate, în care
sunt admise
activități limitate
de valorificare a
resurselor;

beneficiile socioeconomice
adaptarea și
reducerea
efectelor
schimbărilor
climatice

Rezervații ale
biosferei

complexe de ecosisteme
în regim natural și seminatural

elemente ale
patrimoniului
cultural

serviciile
ecosistemice
beneficiile socioeconomice

Management
diferențiat pe zone:
1. Zone strict
protejate – cu
regim de rezervații
științifice;
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speciile protejate de
interes internațional și
național

Zone umede de
importanță
internațională

ecosistemele de zone
umede

adaptarea și
reducerea
efectelor
schimbărilor
climatice

Nu este cazul

speciile, în special păsări
de apă, protejate la nivel
internațional

serviciile
ecosistemice
beneficiile socioeconomice
adaptarea și
reducerea
efectelor
schimbărilor
climatice

Situri ale
patrimoniului
natural universal
(UNESCO)

elementele naturale cu
valoare universală

Nu este cazul

serviciile
ecosistemice
beneficiile socioeconomice
adaptarea și
reducerea
efectelor
schimbărilor
climatice

Situri de
importanță
comunitară/Arii
speciale de
conservare
(SCI/SAC)

speciile menționate în
Anexa II din Directiva
Habitate
habitatele naturale
menționate în Anexa I din
Directiva Habitate

Facultativ:
elemente ale
patrimoniului
cultural

serviciile
ecosistemice
beneficiile socioeconomice
adaptarea și
reducerea
efectelor
schimbărilor
climatice

2. Zone tampon –
zone de protecție a
zonelor strict
protejate, în care
sunt admise
activități limitate
de valorificare a
resurselor;
3. Zone de
reconstrucție
ecologică
4. Zone de
dezvoltare durabilă
Managementul
vizează în principal
conservarea
funcțiilor pe care le
au ecosistemele de
zone umede și
implicit, a
habitatelor
păsărilor de apă.

Managementul
vizează
conservarea
tuturor
elementelor
naturale cu valoare
universală. De
obicei aceste situri
se suprapun cu alte
categorii de arii
naturale protejate.
Managementul
include două tipuri
de acțiuni:
1. stabilirea unor
măsuri de
conservare care să
vizeze fiecare
specie și tip de
habitate ce
constituie
obiectivele
desemnării sitului;
2. interzicerea
activităților umane
ce pot avea efect
negativ
semnificativ asupra
speciilor și tipurilor
de habitate
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naturale ce
constituie
obiectivele
desemnării sitului
Arii de protecție
specială
avifaunistică
(SPA)

speciile menționate în
Anexa I din Directiva
Păsări
speciile migratoare

Facultativ:
elemente ale
patrimoniului
cultural

serviciile
ecosistemice
beneficiile socioeconomice
adaptarea și
reducerea
efectelor
schimbărilor
climatice

Managementul
include două tipuri
de acțiuni:
1. stabilirea unor
măsuri de
conservare care să
vizeze fiecare
specie ce constituie
obiectivele
desemnării ariei;
2. interzicerea
activităților umane
ce pot avea efect
negativ
semnificativ
habitatelor
speciilor ce
constituie
obiectivele de
desemnare
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Dintre categoriile de arii naturale protejate
cea mai mare suprafață este acoperită de
siturile Natura 2000 – aproximativ o treime
din teritoriul național. Acestea reprezintă
principalul instrument al Uniunii Europene
de asigurare a conservării biodiversității ca
suport
al
dezvoltării
durabile
al
comunităților.
Din
acest
motiv
managementul acestor zone nu este unul
restrictiv, ci vizează în fapt un model de
dezvoltare durabilă al comunităților, prin
valorificarea resurselor naturale în limita
capacității de suport a sistemelor ecologice.
Planul de management al unor astfel de arii
naturale protejate trebuie să ia în
considerare următoarele elemente cheie:
 starea de conservare a tipurilor de
habitate naturale și a populațiilor
speciilor ce constituie obiectivele
desemnării;
 presiunile/amenințările asupra tipurilor
de habitate naturale și a populațiilor
speciilor ce constituie obiectivele
desemnării și asupra integrității siturilor;
 particularitățile socio-economice și
culturale ale comunităților locale din
zonă.

Starea de conservare a populațiile speciilor
se referă la:
(i) gradul de conservare a caracteristicilor
habitatelor relevante pentru specie
(ii) posibilitățile de regenerare ale
habitatelor specifice.
.
Impactul (presiunile/amenințările)
Din punct de vedere temporal impactul
poate fi încadrat în următoarele categorii:
 istoric: presiunea nu se mai manifestă în
prezent, dar efectele sunt încă prezente
– tăieri ilegale, complexe industriale
etc.; în funcție de manifestare poate fi
asimilat fie presiunii, fie amenințării;
 prezent: presiunea există și se manifestă
în prezent (numit presiune) –
suprapășunat, abandonarea pajiștilor,
lucrări de infrastructură etc.;
 viitor:
impact
anticipat
(numit
amenințare) – schimbările climatice
(ierni cu temperaturi mai crescute ce
duc la scăderea perioadelor de îngheț și
zăpadă, alternări bruște de temperatură
ce duc la apariția fenomenelor extreme,
apariția și intensificarea fenomenelor de
aridizare și deșertificare, modificări ale
regimului hidric etc.).

Starea de conservare a habitatelor naturale
reprezintă rezultanta evaluării gradului de
conservare a structurii și funcțiilor tipului
respectiv de habitat natural și posibilitățile
de regenerare ale acestuia. Acest criteriu
cuprinde următoarele trei subcriterii:
(i) gradul de conservare a structurii
(ii) gradul de conservare a funcțiilor –
capacitatea și probabilitatea ca habitatul săși mențină structura sub impactul
presiunilor/ amenințărilor
(iii) posibilitățile de regenerare.

Intensitatea impactului se notează cu:
R = Ridicată: pentru presiunile/amenințările
cu un impact semnificativ negativ ridicat, în
locul respectiv din aria naturală protejată;
M = Medie: pentru presiunile/amenințările
care au un impact semnificativ negativ
mediu, în locul respectiv, din aria naturală
protejată;
S = Scăzută: pentru presiunile/amenințările
care au un impact semnificativ negativ
scăzut, în locul respectiv, din aria naturală
protejată.
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Pentru
determinarea
intensității/
magnitudinii impactului se va determina
întinderea și severitatea acestuia.
Întinderea – se evaluează pentru fiecare
impact și pentru fiecare obiectiv de
conservare:
Grad
Ridicată
Medie
Scăzută

Caracteristici
afectează > 50% din obiectiv
afectează între 10-50% din
obiectiv
afectează < 10 din obiectiv

Severitatea - se evaluează pentru fiecare
impact și pentru fiecare obiectiv de
conservare:
Grad
Ridicată
Medie

Scăzută

Caracteristici
Neintervenția determină
dispariția obiectivului
Neintervenția duce la
degradarea serioasă a
obiectivului
Neintervenția afectează
aproape neglijabil obiectivul

MATRICE PENTRU DETERMINAREA
INTENSITĂȚII IMPACTULUI
Severitate
Întindere
Scăzută Medie Ridicată
Ridicată
Medie
Medie Ridicată
Medie
Scăzută Medie
Medie
Scăzută
Scăzută Scăzută Medie
Localizarea impactului (descriere)
Descriere trebuie făcută astfel încât să
faciliteze înțelegerea exactă a locației.
Descrierea va putea fi tip text, prin
precizarea coordonatelor sau a unităților
amenajistice/nr. parcelei, după caz.

Particularitățile socio-economice şi culturale
ale unei localități trebuie să stea la baza unui
plan de management adaptat nevoilor de
dezvoltare durabilă ale acesteia, activitățile
de
conservare
trebuind
să
fie
complementare celor de dezvoltare.
Ansamblurile tradiţionale prin care s-au
dezvoltat şi se conservă practici, ecosisteme
şi peisaje valoroase trebuie identificate şi
evaluate. Comunităţile care trăiesc
tradiţional reprezintă un reper al culturii
naţionale şi al identităţii regionale şi
europene. Aceste tradiţii se referă la
principii şi tehnici de arhitectură vernaculară
şi agricultură în armonie cu mediul, flora şi
fauna cu un impact scăzut asupra
biodiversităţii.
Valorile tradiţionale sunt instrumente
valabile, verificate în timp pentru
funcţionarea unei societăţi durabile, de
aceea conservarea şi protejarea lor trebuie
să reprezinte o parte integrantă a unui plan
de management al unei arii naturale
protejate ce include și obiective socioculturale.
Pentru siturile Natura 2000 este obligatorie
stabilirea măsurilor de conservare. Acestea
se stabilesc luând în considerare presiunile/
amenințările și de starea de conservare a
speciei/habitatului și trebuie adaptate în
funcţie de intensitatea efectului activităţilor
cu impact asupra ariei naturale protejate, în
sensul în care pentru o aceeaşi activitate,
măsurile de management pot să difere în
funcţie de intensitatea impactului (ridicată
sau scazută) și de starea de conservare.
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Capitolul 5

ARIILE NATURALE PROTEJATE DIN
PODIȘUL NORD DOBROGEAN
În Podișul Nord Dobrogean se află 21 de arii
naturale protejate ce aparțin următoarelor
categorii:






4 situri Natura 2000: ROSCI0201 Podișul
Nord Dobrogean (fără partea care se
suprapune cu ROSPA0073 și partea care
nu se suprapune situată la nord de
ROSPA0091), ROSPA0091 Pădurea
Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea,
ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul
Măcin (partea care se suprapune cu
ROSCI0201);
1 sit Ramsar (zonă umedă de importanță
internațională): ROSPA0040 Dunărea
Veche-Brațul Măcin (partea care se
suprapune cu ROSCI0201)
17 rezervații naturale: Pădurea Babadag
– Codru, Muchiile Cernei – Iaila,
Beidaud, Valea Mahomencea, Dealul
Ghiunghiurmez,
Valea
Ostrovului,
Uspenia, Casimcea, Colțanii Mari,
Peceneaga, Măgurele, Războieni, Dealul
Bujorului, Rezervația de liliac Valea
Oilor, Rezervația de liliac Fântâna Mare,
Vârful Secarul și Korum Tarla.

Ele se află pe teritoriul administrativ al
următoarelor localități: comunele Baia,
Beidaud, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Cerna,
Ciucurova, Dăeni, Dorobanțu, Horia,
Izvoarele, Jurilovca, Mihai Bravu, Nalbant,
Ostrov, Peceneaga, Sarichioi, Slava
Cercheză, Stejaru, Topolog și orașul
Babadag.
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SITURI NATURA 2000
ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean
Suprafaţa (ha):

Recunoaştere conform
legislaţiei
comunitare/naţionale
(cu menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

Localităţile pe al căror
teritoriu administrativ
se află situl

84.875 ha, din care 62.145,3 ha sunt administrate de Administrația Podișului Nord
Dobrogean

Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea
regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și
completările ulterioare (ultima în 2017)

Babadag, Baia, Beidaud, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Cerna, Ciucurova, Dăeni,
Dorobanțu, Horia, Izvoarele, Jurilovca, Mihai Bravu, Nalbant, Ostrov, Peceneaga,
Sarichioi, Slava Cercheză, Stejaru, Topolog.
(Frecăţei, Hamcearca, Isaccea, Luncaviţa, Somova și Valea Teilor – sunt localități
aflate în afara competențelor Administrației Podișului Nord Dobrogean)

Modul principal de
utilizare a terenurilor

Folosinţa terenurilor:

Gradul de suprapunere
cu alte arii naturale
protejate

ROSCI0201 se suprapune:
 total peste următoarele 16 rezervații naturale: Dealul Bujorilor,
Rezervația de liliac Fântâna Mare, Vârful Secarul, Korum Tarla, Pădurea
Babadag – Codru, Muchiile Cernei – laila, Beidaud, Valea Mahomencea,
Dealul Ghiunghiurmez, Valea Ostrovului, Uspenia, Casimcea, Colțanii
Mari, Peceneaga, Măgurele, Războieni.









ape dulci continentale - 0,22% (200 ha);
mlaștini (vegetație de centură), smârcuri - 0,11% (100 ha);
tufărișuri - 0,33% (300 ha);
stepe (inclusiv stepe împădurite și stâncării) - 33, 74% (30.000 ha);
pajiști seminaturale umede, preerii mezofile – 0,22% (200 ha);
terenuri arabile -0,16% (150 ha);
alte terenuri -0,06% (54 ha), ce însumează o suprafață de 30854 ha.



Factorii abiotici (relief,
climă, condiţii hidrogeografice, pedologie,
geologie)

parțial peste ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin, ROSPA0091
Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea

Încadrare în ecoregiunile stabilite la nivel naţional: Ecoregiunea Podişul Dobrogei.
Geologie/geomorfologie
În sit pot fi întâlnite depozite precambriene, paleozoice şi mezozoice străpunse de
intruziuni şi extruziuni de roci eruptive, la care se adaugă rocile metamorfice. După ce
aceste formaţiuni au fost cutate în diferite faze, a urmat reducerea înălțimilor lor, în
prezent fiind vizibile doar resturile sistemelor muntoase respective. Complexitatea
geologică împarte situl în cinci sectoare distincte. Sectorul Podișului Babadag are un
substrat geologic alcătuit din gresii calcaroase cu rare iviri de roci magmatice (Vârful
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Secaru de 400 m fiind cel mai înalt din Podișul Babadag). Sectorul Podișul Casimcei
conservă cele mai vechi structuri geologice ale sitului și din țară, reprezentate fiind de
șisturi cristaline, mezometamorfice și șisturi verzi, care generează un relief
caracteristic. În sectorul Podișul Niculițel structura geologică complexă generează un
relief tipic de podiș în partea nordică, predominant împădurită și respectiv un aspect
fragmentat în partea sudică, cu numeroase șiruri de dealuri conice și vârfuri stâncoase
acoperite cu pajiști stepice. Sectorul Munții Măcinului de Sud are o importanță
geologică deosebită dată de conglomerate, tufuri porfirice și gresii, specifice fiind
culmile de deal cu creste pronunțate constituite din șiruri paralele de roci, cu
stratificație verticală precum și silueta Dealului Crapcea. În sectorul Dealurilor Tulcei
structura geologică este formată dintr-un fundament pre-alpin și un înveliș sedimentar
alpin alcătuit din depozite triasice și jurasice ce formează un relief de dealuri acoperite
cu păduri compacte pe versanții nordici, respectiv cu rariști sau pajiști stepice pe
expozițiile sudice sau pe culmile rotunjite.
Pedologie
Cele mai răspândite clase și tipuri de sol din sit sunt: cernisolurile (soluri bălane,
cernoziom cambic, cernoziom argic, faeozomuri și rendzine), luviosolurile (solurile
brune argiloiluviale și luvice), cambiosolurile (reprezentate doar de eutricambosoluri),
protisolurile (litosoluri și regosoluri) și antrisolurile (cu tipul erodisol).
Hidrologie
Cursurile de apă ale sitului sunt pârâul Luncaviţa (Sorniac), aparţinând bazinului
hidrografic al Dunării și râul Taița care aparține bazinului hidrografic al Mării Negre și
se varsă în Lacul Babadag, ambele fiind îndiguite la Cetăţuia şi Balabancea, apele
lacului rezultat fiind folosite pentru pescuit şi activităţi de recreere. Situl cuprinde şi
un lac de acumulare, Lacul Horia (rezultat al barajului pe râul Taița în zona
Balabancea), reprezentând cea mai întinsă zonă umedă din sit. În sectorul Podișului
Casimcea, limitrof comunei Peceneaga, există un lac de acumulare de mici dimensiuni
înconjurat de zone umede ce se prelungesc de-a lungul văii Aliormanului. În partea de
sud-est a sitului avem râul Slava care parcurge o zonă importantă ca lungime înainte
de a se vărsa în Lacul Golovița din complexul Razim-Sinoe. În zona de vest pe teritoriul
comunelor Ostrov și Peceneaga există văi umede cu pânza freatică la suprafață.
Aspecte climatologice
Clima se caracterizează prin veri foarte călduroase şi secetoase, toamne lungi şi uscate
şi ierni geroase şi cu puţină zăpadă. Regimul climatic al sitului este influențat de Munții
Măcinului și Podișul Babadag, ambele formațiuni fiind acoperite în mare parte cu
pădure. Temperaturile medii anuale sunt de 10-12,2 grade C, iar cantităţile medii
anuale de precipitaţii nu depăşesc 400-450 mm. Vânturile frecvente sunt
predominante din N şi NV și nu produc doborâturi masive de arbori dar contribuie la
eroziunea litică. În arealul reliefului montan și al celui deluros Măcin-Tulcea-Babadag
(unde înălțimile trec în medie de 350 m), se manifestă condițiile unor topoclimatice
de dealuri și podișuri.
Habitate și specii

Habitatul prioritar 62C0* are aici cea mai mare reprezentare din întreaga bioregiune,
restul zonelor din țară ocupate de acest habitat găsindu-se pe suprafețe fragmentate
expuse pășunatului intensiv, nefiind stepe tipice ci rezultatul unei stepizării după
defrișarea pădurilor. Au fost identificate în sit 77 de specii de plante din lista roșie
națională și șapte specii de plante de interes comunitar, dintre care se remarcă
clopoțelul dobrogean, merinana și vinețelele, toate trei fiind endemice pentru
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Dobrogea. Pentru păsări situl reprezintă o verigă importantă pe căile de migraţie care
urmează cursurile râurilor Prut, Siret și Dunăre. Varietatea de ecosisteme terestre,
forestiere sau stâncoase, combinate cu prezenţa unor cursuri mici de apă pe văi oferă
condiţii favorabile pentru pasajul şi iernarea unui număr mare de specii şi exemplare
de păsări, precum și habitatul a 14 specii de interes comunitar de mamifere, reptile,
amfibieni și nevertebrate. În sit sunt cuprinse 22 de rezervații naturale. Toate aceste
valori atribuie acestui sit o mare importanță pentru conservare, la care se adaugă și
un potenţial turistic încă puțin valorificat, reprezentat de peisaje naturale specifice,
monumente istorico-culturale, obiceiuri, tradiții și ocupații ale locuitorilor foarte bine
conservate.
Habitatele naturale de interes comunitar ce constituie obiectivele de conservare:











8230
Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albiVeronicion dilleni pe stâncării silicioase
40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice
91X0* Păduri dobrogene de fag
62C0* Stepe ponto-sarmatice
8310
Peşteri în care accesul publicului este interzis
91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.
91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun
91Y0
Păduri dacice de stejar şi carpen
92A0
Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba

Speciile de interes comunitar ce constituie obiectivele de conservare:








Amfibieni şi reptile
1. Bombina bombina
Buhai de baltă cu burta roşie
2. Testudo graeca
Ţestoasa de uscat dobrogeană
3. Elaphe quatuorlineata
Şarpele dungat
Mamifere
1. Rhinolophus ferrumequinum
Liliacul mare cu potcoavă
2. Spermophilus citellus
Popândău pestriţ
3. Sicista subtilis
Şoarece săritor de stepă
4. Mesocricetus newtoni
Grivan dobrogean
5. Mustela eversmannii
Dihor de stepă
6. Vormela peregusna
Dihor pătat
7. Lutra lutra
Vidra
Nevertebrate
1. Lycaena dispar
Fluturele de foc al măcrișului
2. Cerambyx cerdo
Croitorul mare al stejarului
3. Morimus funereus
Croitorul cenușiu
4. Bolbelasmus unicornis
Cărăbuşul cu corn
5. Paracaloptenus caloptenoides Calul dracului
Plante
1. Potentilla emilii-popii
Sclipeţi de Adamclisi
2. Moehringia jankae
Merinană
3. Campanula romanica
Clopoţel dobrogean
4. Himantoglossum caprinum Ouăle popii
5. Centaurea jankae
Pesma lui Janka, vineţele, dioc
6. Echium russicum
Capul şarpelui
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7.

Iris aphylla ssp. hungarica

Iris sau stânjenel de stepă

ROSPA0091 Pădurea Babadag
Suprafaţa (ha):

57.912 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei
comunitare/naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu
modificările și completările ulterioare

Localităţile pe al căror
teritoriu administrativ se
află situl

Babadag, Baia, Beidaud, Ceamurlia de Jos, Cerna, Ciucurova, Dorobanțu, Horia,
Izvoarele, Jurilovca, Mihai Bravu, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Sarichioi, Slava
Cercheză, Stejaru, Topolog

Modul principal de
utilizare a terenurilor

Gradul de suprapunere cu
alte arii naturale protejate

Categoria de folosinţă a terenurilor
P

Ps

F

73%

5%

4%

L

V

A

N

16%

2%

R

L

ROSPA0091 se suprapune:


total peste următoarele 10 rezervații naturale: Dealul Bujorului,
Rezervația de liliac Valea Oilor, Rezervația de liliac Fântâna Mare, Vârful
Secarul, Korum Tarla, Pădurea Babadag – Codru, Muchiile Cernei –
laila, Dealul Ghiunghiurmez, Valea Ostrovului, Uspenia



parțial peste ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean

Factorii abiotici (relief,
climă, condiţii hidrogeografice, pedologie,
geologie)

Încadrare în ecoregiunile stabilite la nivel naţional: Ecoregiunea Podişul Dobrogei.

Habitate și specii

Mozaicul de terenuri împădurite cu terenuri deschise este habitatul ideal de
cuibărit pentru mai multe păsări, dintre care se remarcă răpitoarele. Până la 30
perechi de acvilă mică, șorecar mare, șerpar sau acvilă țipătoare mică cuibăresc
anual în aceste păduri, în care a mai fost semnalat și un cuib de codalb și până la
patru perechi de buhă. Uliul cu picioare scurte are aici una dintre cele mai mari
populații cuibăritoare din țară. Cele 60-100 de cuiburi ale acestei specii sunt
formate în general spre liziera pădurilor pentru a fi asigurat accesul cât mai ușor al
adulților la cuib. Uliul cu picioare scurte este o specie migratoare care aparține
tipului de faună mediteranean care se hrănește în special cu șopârle și insecte mari,
dar și cu păsărele și mamifere mici. Tot în aceste păduri este posibil să cuibărească
și șoimul dunărean. În afară de aceste răpitoare de interes comunitar pentru
conservare se mai găsesc în Pădurea Babadag și cuiburi aparținând șoimului
rândunelelor, uliului păsărar, șorecarului comun și vânturelului roșu. Este citată în

Pădurea Babadag face parte din Podişul Babadag (sau Podişul Dobrogei). Din punct
de vedere geomorfologic, caracteristic Podişului Babadag este substratul calcaros,
pădurea fiind situată pe un platou cu versanți înclinați, având o altitudine maximă
de 220 m. Zona se află în imediata vecinătate a lacului Babadag și a complexului
lacustru Razelm-Sinoie. Dintre apele curgătoare care trec prin sit cel mai important
este râul Slava, alte râuri mai mici fiind Ciucurova şi Hamangia.
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literatura de specialitate și cuibăritul câtorva perechi de vânturel mic. Ciuful de
pădure, huhurezul mic și ciușul sunt răpitoare de noapte care completează tabloul
păsărilor de pradă care cuibăresc în acest sit. La aceste păsări răpitoare care se
reproduc în Pădurea Babadag se adaugă în timpul migrațiilor foarte multe
exemplare. Aceste păsări trec doar în zbor prin sit, coboară să înnopteze pe copacii
din pădure sau se opresc pentru a se hrăni din bogăția de mamifere, reptile și păsări
a zonei. În acele momente se pot număra până la zece codalbi, până la 300 de
șerpari, până la 400 de acvile mici și până la opt șoimi dunăreni. Impresionează
numărul foarte mare de exemplare ce se poate vedea într-un sezon de migrație de
acvilă țipătoare mică. Din această specie tranzitează zona peste 8.000 de
exemplare. Alte două specii care ajung la un număr atât de impresionant sunt
viesparul, al cărui efective însumate depășesc cifra de 7.000 de exemplare și eretele
de stuf, care se apropie foarte mult de 4.000 de exemplare. Cu sute de indivizi sunt
prezente și alte specii de răpitoare care nu cuibăresc în sit, precum eretele vânăt,
eretele alb, eretele sur și vânturelul de seară. Se mai pot vedea în migrație și câteva
exemplare de acvilă țipătoare mare, șoim călător și acvilă de câmp. Pasajul este de
amploare și la specii precum șorecarul roșcat, uliul păsărar, șorecarul comun și
șoimul rândunelelor. Toate aceste efective impresionante se datorează faptului că
în această zonă rutele de migrație (în special Via Pontica) suferă o îngustare
puternică din care rezultă o concentrare pe o fâșie îngustă de zbor a mai multor
specii cu efective mari.
Această gâtuire a rutelor de migrație determină ca prin zonă să treacă și efective
mari din alte specii. Până la 122.000 de berze albe se pot vedea în migrație, peste
2.000 de berze negre, până la 3.800 de exemplare de pelican comun și până la 2.500
de muscari mici. În migrație sunt mult mărite și efectivele de călifar roșu (peste 200
de exemplare) și pasărea ogorului (400-500 de exemplare), ambele fiind specii de
interes comunitar care cuibăresc în sit. Pasărea ogorului este o pasăre aflată în
regres continuu, cauza principală fiind restrângerea stepelor și a pajiștilor naturale
unde cuibărește. Din această specie se reproduc între 35 și 50 de perechi în sit.
Pădurea Babadag oferă condiții optime pentru reproducerea dumbrăvencei, din
această specie periclitată la nivel global cuibărind un efectiv impresionant care
ajunge până la 500 de perechi. Tot cu număr mare de perechi clocitoare este și
presura de grădină (până la 800 de perechi), dar și trei specii de ciocănitori.
Ghionoaia sură, ciocănitoarea neagră și ciocănitoarea de stejar au efective mari
care sunt și rezidente în sit, găsind hrană suficientă pe tot parcursul anului. Alte
păsări de interes comunitar care cuibăresc în număr mare pe terenurile deschide
din sit (culturi agricole și pajiști) sunt ciocârlia de stol (200-300 de perechi), fâsa de
câmp (până la 2.000 de perechi) și ciocârlia de Bărăgan (între 800 și 1.500 de
perechi).
Situl este important și pentru iernarea unor păsări. Acestea sunt fie specii nordice
care coboară spre zone cu ierni mai blânde, așa cum este șorecarul încălțat, cinteza
de iarnă sau eretele vânăt, fie specii care trăiesc în mod obișnuit în pădurile de la
munte sau deal din țara noastră și se retrag la șes pentru iernare, așa cum fac multe
exemplare de aușel sprâncenat, mugurar sau scatiu.
În total, un număr de 61 de specii migratoare folosesc situl ca zonă de reproducere,
iernare sau îl tranzitează în timpul pasajelor.
Speciile de interes comunitar ce constituie obiectivele de conservare:
1.

Accipiter brevipes

Uliu cu picioare scurtes
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Accipiter nisus
Anthus campestris
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila pomarina
Bubo bubo
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo
Buteo lagopus
Buteo rufinus
Calandrella brachydactyla
Caprimulgus europaeus
Carduelis chloris
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Columba palumbus
Coracias garrulus
Cuculus canorus
Dendrocopos medius
Dryocopus martius
Emberiza hortulana
Falco cherrug
Falco peregrinus
Falco vespertinus
Ficedula parva
Haliaeetus albicilla
Hieraaetus pennatus
Hippolais icterina
Hirundo rustica
Lanius collurio
Lanius excubitor
Lanius minor
Lanius senator
Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Motacilla alba
Motacilla flava
Muscicapa striata
Oenanthe isabellina
Oenanthe pleschanka
Oriolus oriolus
Parus lugubris
Pelecanus onocrotalus
Pernis apivorus

Uliu păsărar
Fâsă de câmp
Acvilă ţipătoare mare
Acvilă de câmp
Acvilă ţipătoare mică
Buhă
Pasărea ogorului
Șorecarul comun
Șorecarul încălțat
Şorecarul mare
Ciocârlie de stol
Caprimulg
Florinte
Barză albă
Barză neagră
Şerpar
Erete de stuf
Erete vânăt
Erete alb
Erete sur
Porumbel gulerat
Dumbrăveancă
Cuc
Ciocănitoare de stejar
Ciocănitoare neagră
Presură de grădină
Şoim dunărean
Şoim călător
Vânturel de seară
Muscar mic
Codalb
Acvilă mică
Frunzărița galbenă
Rândunica
Sfrâncioc roşiatic
Sfrâncioc mare
Sfrâncioc cu frunte neagră
Sfrâncioc cu cap roșu
Ciocârlie de pădure
Ciocârlie de bărăgan
Codobatură albă
Codobatură galbenă
Muscar sur
Pietrar răsăritean
Pietrar negru
Grangur
Pițigoi de livadă
Pelican creț
Viespar
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Phoenicurus phoenicurus Codroș de pădure
Phylloscopus collybita
Pitulice mică
Phylloscopus sibilatrix
Pitulice sfârâitoare
Picus canus
Ghionoaie sură
Saxicola torquata
Mărăcinar negru
Streptopelia turtur
Turturică
Sturnus vulgaris
Graur
Sylvia atricapilla
Silvie cu cap negru
Sylvia curruca
Silvie mică
Sylvia nisoria
Silvie porumbacă
Tadorna ferruginea
Călifar roșu
Upupa epops
Pupăza

ROSPA0100 Stepa Casimcea
Suprafaţa:

21.954 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu
modificările și completările ulterioare (ultima în 2016)

Localităţile pe al căror
teritoriu administrativ se
află situl

Baia, Beidaud, Casimcea, Stejaru și Topolog

Modul principal de
utilizare a terenurilor

22% păduri, 19% pajiști și 52% teren arabil.

Gradul de suprapunere al
ariilor naturale protejate

ROSPA0100 se suprapune:
 total peste 5 rezervații naturale: Beidaud, Valea Mahomencea,
Casimcea, Colțanii Mari, Războieni
 parțial peste ROSCI0201.

Factorii abiotici (relief,
climă, condiţii hidrogeografice, pedologie,
geologie)

Încadrare în ecoregiunile stabilite la nivel naţional: Ecoregiunea Podişul Dobrogei.
Stepa Casimcea face parte din Podișul Casimcea (sau Podișul Dobrogei Centrale)
care este o subunitate a Podișului Dobrogei, fiind unic în România datorită dublei
sale structuri: podiș de eroziune în jumătatea sa nordică și podiș de sedimentare în
jumătatea sudică. Situl cuprinde în cea mai mare parte a teritoriului zone de câmpie
înaltă și slab ondulată. Partea centrală a podișului are înălțimi cuprinse între 100 și
300 m și are un relief larg ondulat. Spre partea dunăreană sunt prezente văi adânci
și înguste, cu maluri abrupte puternic erodate care fragmentează puternic podișul
(Valea Casimcea, Valea Corugea și Valea Haidarului). În partea de sud-est a Podișului
Casimcea, rocile calcaroase au permis dezvoltarea reliefului carstic reprezentat prin
doline și peșteri de mici dimensiuni (peșterile La Adam și Gura Dobrogei) și prin chei
spectaculoase, așa cum sunt cele de la Gura Dobrogei. Zona este străbătută și de
câteva cursuri de apă, cel mai important fiind râul Casimcea care se varsă în Lacul
Tașaul.
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Habitate și specii

Mozaicul divers de habitate forestiere, pajiști de stepă și culturi agricole care este
prezent în acest sit amplasat în Podișul Casimcea permite conviețuirea unei
diversități mari de specii de păsări dintre care un număr de 30 sunt de importanță
comunitară pentru conservare, cinci dintre ele fiind chiar specii periclitate la nivel
global.
Vegetaţia forestieră cu un aspect mozaicat în alternanţă fiind cu pajiştile stepice,
este alcătuită din pâlcuri şi rarişti de pădure în care domină cărpinița, pe lângă care
se întâlnesc și alte specii lemnoase. În aceste pâlcuri de pădure cuibăresc specii
răpitoare de interes conservativ european precum șerparul (9-10 perechi),
șorecarul mare (8-14 perechi), uliul cu picioare scurte (3-4 perechi) și chiar o
pereche de acvilă țipătoare mică. Tot protejate la nivel european sunt și
ciocănitoarea de grădină (20-30 perechi), ciocârlia de pădure (300-350 perechi),
presura de grădină (10 -20 perechi) și dumbrăveanca, din care 60-70 de perechi
cuibăresc în scorburile din copacii bătrâni sau în cele vechi de ciocănitoare. În
stratul arbustiv și subarbustiv al acestor pâlcuri de copaci, în tufărișurile de la lizieră
sau de la marginea culturilor agricole și în cele din pajiști, cuibăresc un număr mare
de perechi de sfrâncioc roșiatic (400-500 perechi) și până la 240 de perechi ale
sfrânciocului cu frunte neagră. În aceste habitate de păduri și tufărișuri se întâlnesc
frecvent și specii comune cuibăritoare, precum porumbelul gulerat, turturica,
cucul, ciuful de pădure, capîntortura, privighetoarea roșcată, silvia de câmp, cea de
zăvoi și cea cu capul negru, măcăleandrul, grangurele, mărăcinarul negru, pițigoiul
mare și cel albastru, presura galbenă și cinteza de pădure.
Pajiștile stepice sunt reprezentate prin asociații de păiuș stepic, sadină și bărboasă,
în asociație cu mai multe specii de colilie și cimbrișor. Diversitatea mare a
nevertebratelor din aceste pajiști în care predomină speciile de insecte asigură
resursele necesare de hrană pentru multe specii de păsări cu un regim de hrană
predominant insectivor. Dintre acestea le enumerăm pe cele de interes comunitar
pentru conservare care își formează cuibul pe sol: fâsa de câmp (între 3.600 și 5.000
de exemplare), ciocârlia de stol (600-700 exemplare), ciocârlia de Bărăgan (până la
2.500 exemplare) și pasărea ogorului (45-50 exemplare). Alte specii care se pot
vedea frecvent cuibărind aici sunt pietrarul sur, codobatura albă și cea galbenă,
presura sură, ciocârlia de câmp și ciocârlanul. La vânătoare de insecte deasupra
acestor pajiști apar foarte multe exemplare de rândunică, lăstun de mal, prigoare și
lăstun de casă. Rândunica roșcată care se poate vedea capturând insecte deasupra
pajiștilor este o specie de proveniență sudică, foarte rar cuibăritoare în doar câteva
locuri din țară. Peste zece perechi din această specie își au cuiburile în habitatele
stâncoase prezente în acest sit.
Amplasarea sitului pe una dintre cele mai importante rute de migrație din țară (Via
Pontica) determină ca efective foarte mari de păsări să treacă prin el, multe dintre
ele oprindu-se pentru odihnă sau hrănire. Mozaicul format de habitatele naturale
și suprafețele agricole asigură condiții optime populațiilor de mamifere mici și
reptile, remarcându-se prin abundență mai multe specii de șoareci și dihori,
popândăul, şopârla de câmp, guşterul și şarpele balaur dobrogean. Toate acestea
determină ca unele dintre păsările răpitoare care trec în timpul migrațiilor să se
oprească în acest sit. Efective numerice foarte mari au următoarele specii de interes
comunitar pentru conservare: acvila ţipătoare mică (2.800-5.500 exemplare),
viesparul (peste 2.600 exemplare), eretele de stuf (până la 1.400 exemplare),
eretele sur (până la 280 exemplare), vânturelul de seară (200-300 exemplare),
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erete vânăt (150-200 exemplare, din care până la 100 rămân să ierneze în zonă),
șerparul (până la 130 exemplare) și acvila mică (până la 190 exemplare). Uliul cu
picioare scurte, șoimul dunărean, acvila de câmp, șoimul călător, eretele alb și gaia
neagră, întregesc tabloul celor 15 specii de interes comunitar pentru conservare
care migrează sau cuibăresc în acest sit. Impresionează și efectivele foarte mari cu
care sunt prezente în timpul migrațiilor și specii mai comune de răpitoare precum
uliul păsărar (peste 1.600 exemplare) și mai ales șorecarul comun, din care se pot
observa între 10.000 și 20.000 de exemplare în timpul pasajelor.
Alte specii de interes comunitar care migrează prin sit sunt muscarul gulerat (200
exemplare) și pietrarul negru (20-30 exemplare). Trec doar în zbor peste sit pelicanii
comuni, stolurile acestora ajungând la 300 de exemplare, dar și cele două specii de
berze. La aceste păsări de talie mare pasajul este deosebit de spectaculos prin
prezența unor stolurilor mari care însumate ajung la peste 400 exemplare de berze
negre și 55.000 de exemplare de barză albă.
Situl oferă condiții bune de cuibărit pentru populații semnificative din punct de
vedere numeric ale unor specii protejate ca pasărea ogorului, ciocârlia de stol,
ciocârlia de Bărăgan, ciocârlia de pădure, fâsa de câmp, șerparul și șorecarul mare.
Amplasarea lui pe cea mai importantă rută de migrație din această parte a țării și
una dintre cele mai importante la nivel național (Via Pontica) și prezența dealurilor
ondulate care asigură formarea de curenți ascendenți ce ajută la zborul planat, îi
atribuie acestui sit un rol foarte important în pasajul unor specii de răpitoare de
interes comunitar precum acvila țipătoare mică, viesparul, eretele de stuf,
vânturelul de seară, eretele sur, acvila mică, eretele vânăt sau șerparul, dar și a altor
specii de răpitoare (șorecarul comun și uliul păsărar). Situl prezintă de asemenea, o
importanță majoră și în migrația berzei albe și a berzei negre, efectivele acestor
două specii protejate depășind 50.000 și respectiv, 400 de exemplare doar pe
parcursul unui singur sezon de migrație. Un număr de 37 specii migratoare
cuibăresc, iernează sau doar tranzitează acest sit în timpul pasajelor.
Speciile de interes comunitar ce constituie obiectivele de conservare din sit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Accipiter brevipes
Accipiter nisus
Alauda arvensis
Anthus campestris
Aquila heliaca
Aquila pomarina
Asio otus
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo
Buteo rufinus
Calandrella brachydactyla
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Columba palumbus

Uliu cu picioare scurte
Uliu păsărar
Ciocârlie de câmp
Fâsă de câmp
Acvilă de câmp
Acvilă ţipătoare mică
Ciuf de pădure
Pasărea ogorului
Şorecar comun
Șorecar mare
Ciocârlie de stol
Barză albă
Barză neagră
Şerpar
Erete de stuf
Erete vânăt
Erete alb
Erete sur
Porumbel gulerat
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Coracias garrulus
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Dendrocopos syriacus
Emberiza hortulana
Falco cherrug
Falco peregrinus
Falco vespertinus
Ficedula albicollis
Hieraaetus pennatus
Hippolais icterina
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Jynx torquilla
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius senator
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Melanocorypha calandra
Merops apiaster
Miliaria calandra
Milvus migrans
Motacilla alba
Motacilla flava
Oenanthe isabellina
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka
Oriolus oriolus
Pelecanus onocrotalus
Pernis apivorus
Saxicola torquata
Streptopelia turtur
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis

Dumbrăveancă
Prepeliță
Cuc
Ciocănitoare de grădini
Presură de grădină
Şoim dunărean
Şoim călător
Vânturel de seară
Muscar gulerat
Acvilă mică
Frunzărița galbenă
Rândunica roșcată
Rândunica
Capîntortura
Sfrâncioc roşiatic
Sfrâncioc cu frunte neagră
Sfrâncioc cu cap roșu
Ciocârlie de pădure
Privighetoare roșcată
Ciocârlie de bărăgan
Prigorie
Presură sură
Gaie neagră
Codobatură albă
Codobatură galbenă
Pietrar răsăritean
Pietrar sur
Pietrar negru
Grangur
Pelican comun
Viespar
Mărăcinar negru
Turturică
Silvie cu cap negru
Silvie de zăvoi
Silvie de câmp
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ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin/sit Ramsar
Suprafaţa:

26.792 ha în situl Ramsar, din care 19.011 ha în SPA, 1.056,2 ha fiind vizate prin proiect

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu
modificările și completările ulterioare (ultima în 2016)

Localităţile pe al căror
teritoriu administrativ se
află situl

Dăeni, Ostrov, Peceneaga și Topolog
(Cerna, Carcaliu, Greci, Măcin, Smârdan și Turcoaia – nu se află în în administrarea
Administrației Podișului Nord Dobrogean)

Modul principal de
utilizare a terenurilor

58% păduri, 6% pajiști și 8% ecosisteme acvatice.

Gradul de suprapunere al
ariilor naturale protejate

ROSPA0040 se suprapune:
 total peste următoarele 2 rezervații naturale: Peceneaga, Măgurele
 parțial cu ROSCI0201

Factorii abiotici (relief,
climă, condiţii hidrogeografice, pedologie,
geologie)

Încadrare în ecoregiunile stabilite la nivel naţional: Ecoregiunea Podişul Dobrogei.

Biodiversitate

Vegetația lemnoasă ocupă 35% din suprafața sitului și este prezentă pe grindurile
situate în lungul Brațului Măcin al Dunării și pe suprafețele plane din apropierea
acestuia, inundate pe o perioadă mai lunga de timp. În aceste locuri se găsesc în
special zăvoaie de luncă alcătuite din arbori de esență moale care au capacitatea de
a suporta inundațiile de durată variabilă. Specia dominantă este salcia albă, iar în
regiunile supuse mai rar inundațiilor apar zăvoaie de plop negru și plop alb. Cu
participare mai mică în compoziția acestor păduri se întâlnește ulmul, aninul negru
și stejarul pedunculat. Tufele de arbuști sunt formate din crușin, sânger, călin, răchită
roșie, păducel, măceș, lemn câinesc, cătină roșie, soc sau salbă moale. În aceste
păduri sunt rezidente și probabil cuibăritoare două exemplare de buhă. Cuibăresc în
mod cert aici până la cinci perechi de gaie neagră, o pereche de codalb, până la 11
perechi de șorecar mare și 12-15 perechi de uliu cu picioare scurte. În coloniile de
ciori se instalează după zborul de la cuib al puilor acestei specii până la 34 de familii
de vânturel roșu. În habitatele forestiere cuibărește și caprimulgul, ghionoaia sură,
ciocănitoarea neagră și cea de grădină, ciocârlia de pădure, muscarul mic, presura
de grădină și muscarul gulerat. Pe lângă aceste specii protejate în spațiul european
pădurea adăpostește și populațiile altor specii cum sunt capîntortura, măcăleandrul,
ochiul boului, câneparul, scatiul, sticletele, florintele, grangurele, țoiul, porumbelul
gulerat, presura galbenă, pițigoiul mare și acel albastru, cucul, pitulicea mică, silvia
cu cap negru și multe altele. În zăvoaiele mai rare își formează cuiburile în scorburi
dumbrăveanca și pupăza, iar pe sol cuibăresc în adânciturile căptușite de frunzar cele
50-70 de perechi de caprimulg. Dumbrăveanca are în acest sit condiții de mediu și

Situl care se află pe braţul Măcin al Dunării (Dunărea Veche) mărginește la est Balta
Brăilei și se reuneşte cu Dunărea propriu-zisă la Brăila. Mozaicul de habitate al sitului
este reprezentat de ape curgătoare, bălți, lacuri, mlaștini, smârcuri, pajiști, culturi
practicate în sistem extensiv și pâlcuri de păduri, toate acestea asigurând condiții
optime pentru foarte multe specii din toate categoriile ecologice, care cuibăresc,
iernează sau utilizează situl pentru popas și hrănire în timpul migrațiilor.
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efective populaționale formate dintr-un număr de 120-130 perechi care îi asigură o
stare excelentă de conservare. La marginile de pădure sau în câmpurile cu tufărișuri
trăiește sfrânciocul roșiatic, sfrânciocul cu cap negru și silvia porumbacă.
Pajiștile cu pir gros, firuță, colilie, obsigă, iarba câmpului, trifoi târâtor, coelerie,
ruscuță primăvăratică sau lucernă sunt habitatul în care trăiesc și își instalează
cuiburile pasărea ogorului, ciocârlia de stol, ciocârlia de Bărăgan, fâsa de câmp,
ultimele trei având în acest sit o stare excelentă de conservare. În locurile mai uscate
și pietroase cuibăresc până la 90 de perechi de pietrar negru. Alte specii care
populează aceste pajiști din sit sunt ciocârlia de câmp, ciocârlanul, prepelița,
codobatura galbenă și presura sură. În zonele mai umede din aceste pajiști își cresc
puii câteva perechi de nagâț.
Importanța sitului și ca zonă umedă este reflectată prin bogăția de specii acvatice
dintre care multe sunt cuibăritoare aici și protejate în spațiul european, așa cum sunt
pescărelul albastru, stârcul de noapte, buhaiul de baltă, stârcul pitic, egreta mică,
stârcul purpuriu, rața roșie, chirighița cu obraz alb, piciorongul, crestețul pestriț,
piciorongul, ciocîntorsul și chira de baltă. Rar se văd câteva perechi de prundăraș de
sărătură și este semnalată ca specie cuibăritoare și privighetoarea de baltă.
Primăvara și toamna aceste habitate acvatice formate din ape curgătoare, bălți,
lacuri, mlaștini și smârcuri care ocupă 20% din suprafața sitului sunt intens
frecventate de păsări acvatice aflate în pasaj. În aceste momente se pot vedea până
la 400 exemplare de chiră de baltă sau pescăruș mic, până la 280 de exemplare de
țigănuș, 80-90 exemplare de lopătar și până la 200 de bătăuși. Fondul piscicol natural
este foarte bogat, ihtiofauna fiind specifică apelor Dunării din cursul inferior. Cele
mai frecvent întâlnite specii sunt crapul, carasul, plătica, roșioara, babușca, rizeafca,
șalăul și bibanul. Ele determină ca efective de până la 200 de exemplare de cormoran
mic să se adune în timpul deplasărilor de migrație, dintre care cele mai multe
exemplare rămân să și ierneze aici. Aceeași ofertă trofică este valorificată și de
stolurile de pelican comun, formate din 300-600 de exemplare. În timpul pasajelor
trec peste sit sau coboară pentru popas și hrănire un număr impresionant de berze
negre (până la 4.000 de exemplare) și de berze albe (stoluri care totalizează un
efectiv maxim de 75.000 de exemplare). Lacurile și bălțile sunt locul în care se pot
vedea câteva mii de exemplare aflate în pasaj de lișițe și mai multe specii de rațe,
precum rața mare, rața cu cap castaniu, rața cârâitoare, rața mică, rața lingurar, rața
moțată sau rața fluierătoare. De asemenea, poposesc pe aceste habitate și cârduri
de gâște de vară care sunt înlocuite mai apoi, la sfârșitul toamnei, de către gârlițele
mari.
Intensă este și migrația păsărilor răpitoare în această zonă, fiind văzute în pasaj
următoarele specii de interes comunitar pentru conservare: acvila țipătoare mică
(până la 5.500 de exemplare), viespar (până la 3.000 de exemplare), erete de stuf
(până la 1370 de exemplare), acvilă mică, codalb, șerpar, erete vânăt, erete alb, erete
sur, vultur pescar și uliu cu picioare scurte.
În sit au fost identificate un număr de 63 specii de interes european pentru
conservare și un număr de 55 specii migratoare listate din anexele cu privire la
speciile migratoare din Convenția de la Bonn. De asemenea sunt prezente și un
număr de șapte specii periclitate la nivel global. Cu efective numerice mari au fost
identificate ca fiind cuibăritoare în sit următoarele specii: dumbrăveanca, pescărelul
albastru, pietrarul negru, presura de grădină, fâsa de câmp, chirighița cu obraz alb,
pasărea ogorului, crestețul cenușiu, egreta mică, stârcul de noapte, stârcul purpuriu
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și stârcul pitic, dar și mai multe specii de răpitoare de zi precum vânturelul de seară,
uliul cu picioare scurte, șorecarul mare, eretele de stuf și gaia neagră. În perioada
migrațiilor apar efective mari de pelican comun, țigănuș, lopătar, bătăuș, pescăruș
mic, chiră de baltă, cormoran mic. Tot în timpul migrațiilor sunt văzute trecând
stoluri impresionante de până la 4.000 de berze negre și până la 75.000 de berze
albe. Situl este foarte important punct pe rutele de migrație ale răpitoarelor de zi,
fiind văzute efective de câteva mii de exemplare de acvilă țipătoare mică, viespar și
erete de stuf. În perioada de iernat situl este important pentru cormoranul mic și
stoluri de mii de gârlițe mari.
Speciile de interes comunitar ce constituie obiectivele de conservare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Accipiter brevipes
Accipiter nisus
Acrocephalus melanopogon
Alcedo atthis
Anthus campestris
Aquila pomarina
Ardea purpurea
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Branta ruficollis
Bubo bubo
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo
Buteo rufinus
Calandrella brachydactyla
Caprimulgus europaeus
Charadrius alexandrinus
Chlidonias hybridus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Coracias garrulus
Dendrocopos syriacus
Dryocopus martius
Egretta garzetta
Emberiza hortulana
Falco vespertinus
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Haliaeetus albicilla
Hieraaetus pennatus
Himantopus himantopus
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Lanius minor

Uliu cu picioare scurte
Uliu păsărar
Privigetoare de baltă
Pescăruș albastru
Fâsă de câmp
Acvila țipătoare mică
Stârc roșu
Rață roșie
Buhai de baltă
Gâsca cu gât roșu
Buhă
Pasărea ogorului
Șorecarul comun
Șorecarul mare
Ciocârlie de stol
Caprimulg
Prundăraș de sărătură
Chirighiță cu obraz alb
Barza albă
Barza neagră
Șerparul
Erete de stuf
Erete vânăt
Erete alb
Erete sur
Dumbrăveancă
Ciocănitoare de grădini
Ciocănitoare neagră
Egreta mare
Presura de grădină
Vânturel de seară
Muscar gulerat
Muscar mic
Vultur codalb
Acvila mică
Piciorong
Stârc pitic
Sfrâncioc roșiatic
Sfrâncioc cu fruntea neagră
43

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Larus melanocephalus
Larus minutus
Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Milvus migrans
Nycticorax nycticorax
Oenanthe pleschanka
Pandion haliaetus
Pelecanus onocrotalus
Pernis apivorus
Phalacrocorax pygmeus
Philomachus pugnax
Picus canus
Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Porzana parva
Recurvirostra avosetta
Riparia riparia
Sterna albifrons
Sterna hirundo
Sylvia nisoria
Tringa glareola

Pescăruș cu cap negru
Pescăruș mic
Ciocârlie de pădure
Ciocârlie de bărăgan
Gaie neagră
Stârc de noapte
Pietrar negru
Vultur pescar
Pelican creț
Viespar
Cormoran mic
Bătăuș
Ghionoaie sură
Lopătar
Țigănuș
Cresteț cenușiu
Ciocîntors
Lăstun de mal
Chira mică
Chira de baltă
Silvie porumbacă
Fluierar de mlaștină
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REZERVAȚII NATURALE

Pădurea Babadag - Codru (IV.49)
Caracteristici

Arie protejată mixtă ce are ca scop conservarea pe o arie restrânsă a numeroase
asociaţii forestiere specifice Dobrogei, şi anume arborete de vârste înaintate,
majoritatea peste 100 de ani, cu o structură nederivată, apropiată de cea a
pădurilor naturale primare din Dobrogea. Acestea reprezintă totodată şi unele
dintre ultimele arborete de vârste înaintate din Dobrogea.
Se află pe teritoriul administrativ al oraşului Babadag.

Suprafaţa:

524,6 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

HG nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi
zone

Importanţa pentru
biodiversitate

În Dobrogea, precum şi la nivel naţional, rezervaţia prezintă, raportat la suprafaţă,
una dintre cele mai mari concentraţii de specii ameninţate cu dispariţia (14
cenotaxoni şi 49 de specii), majoritatea fiind endemice sau rare.

Descrierea ştiinţifică –
obiective de conservare

Rezervaţia este situată pe un platou cu altitudini cuprinse între 105 şi 220m, cu
versanţi foarte slab înclinaţi, îndeosebi spre sud şi est, caracterizaţi prin soluri
superficiale, în special în partea sudică, unde aflorează pe alocuri substratul
calcaros. Aceste aspecte conferă peisajului un caracter deosebit, în special în partea
sudică, cadrul natural pitoresc putând fi observat de-a lungul drumului naţional şi
feroviar Tulcea-Constanţa.
Habitate, asociaţii vegetale:



Păduri: 521,7 ha (99,4%);
Pajişti şi arbuşti: 2,9 ha (0,6%).

Vegetaţia saxicolă şi stepică (partea de sud) este reprezentată prin 6 cenotaxoni
caracteristici stepei petrofile:






Pajiştile de cimbrişor Agropyro brandzae-Thymetum zygiodi Dihoru (1969)
1970, endemice pentru Dobrogea;
Pajiştile de negară, sadina, păiuş stepic - asocaţiile Stipetum capillatae
(Hueck 1931) Krausch 1961, Thymio pannonici-Chrysopogonetum grylli
Doniţă et al. 1992, Stipo ucrainicae - Festucetum valesiacae Dihoru (1969)
1970, ce constituie asociaţii regionale specifice Dobrogei.
Pajiştile de pir crestat - asociaţia Agropyretum pectiniformae (Prodan
1939) Dihoru 1970.
Botrochloetum ischaemi (Kist. 1937) Pop 1977

Vegetaţia arbustivă este reprezentată de:



asociaţia rară Prunetum tenellae Soo 1946 şi
asociaţia Pruno spinosae-Crataegetum Soo (1927) 1931.

45

Vegetaţia forestieră tipică silvostepei, reprezentată prin 6 cenotaxoni forestieri:





Păduri submediteraneene Galio dasypodi-Quercetum pubescentis Doniţă
1970
Păduri de foioase xeroterme submediteraneene Paeonio peregrinaeCarpinetum orientalis Doniţă 1970 şi Violo suavis-Quercetum
pedunculiflorae Doniţă 1970
Păduri de foioase mezofile balcanice Fraxino orni-Quercetum dalechampii
Doniţă 1970, Querco pedunculiflorae-Tilietum tomentosae Doniţă 1970,
Galantho plicatae-Tilietum tomentosae Doniţă 1970.
Muchiile Cernei – Iaila (IV.51)

Caracteristici

Rezervaţie naturală peisagistică, cea mai întinsă zonă de stepă protejată la nivel
naţional, oferind un cadru natural atractiv pentru drumul judeţean Cerna-Topolog
(DJ 222D) şi pentru drumul naţional Măcin-Tulcea (DN 22D). Oferă, de asemenea,
puncte de perspectivă asupra podişurilor Babadag şi Casimcea, Lacului Traian, zonei
de falie Peceneaga-Camena.
Se află pe teritoriul administrativ al comunelor Cerna şi Dorobanţu.

Suprafaţa:

1.891 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

HG nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi
zone

Importanţa pentru
biodiversitate

Pe teritoriul rezervaţiei au fost identificate două tipuri de habitate de interes
comunitar. Acestea sunt reprezentate prin două tipuri de păduri dobrogene, rare la
nivel naţional. Rezervaţia include 29 specii din Lista roşie (Oltean et al.), 2 regăsinduse şi în Lista roşie europeană.

Descrierea ştiinţifică –
obiective de conservare

Substratul petrografic este constituit din depozite cretacice reprezentante prin
gresii calcaroase cenuşii, silicifiate, marnocalcare cuarţoase gălbui, calcare albe cu
intercalaţii grezoase gălbui, alternanţe de calcare verzui, gresii calcaroase şi
marnocalcare, calcare grezoase gălbui cu siliciferi, calcare albe cu inocerami, gresii
calcaroase.
Geomorfologie: culmi rotunjite, cele minime fiind de 135 m, iar cele mai înalte
atingând 306,2 m (Vf. Iaila), cu versanţi pietroşi accentuaţi, în special în partea
nordică.
Solurile sunt reprezentate prin litosoluri şi cernoziomuri carbonatice. Nu există
cursuri de apă şi izvoare. Formaţiunile torenţiale sunt reprezentate prin ravene în
loess.
Climă: valorile medii anuale ale temperaturii corespund izotermei de 100C, iar
precipitaţiile medii anuale se situează între 450-500 mm.
Habitate, asociaţii vegetale:




Formaţiuni ierboase şi tufărişuri, inclusiv rarişti – 1.486,05 ha (77,64%);
Păduri – 293,9 ha (15,55%);
Stâncării – 117,42 ha (6,21%) şi
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Terenuri agricole – 111,34 ha (0,60%).

Vegetaţia ierboasă cuprinde:




asociaţii de stepă petrofilă precum:
 Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi Horneanu et Mihai 1974
 Agropyro brandzae-Thymetum zygioidi Dihoru (1969) 1970
 Festucetum callieri Şerbănescu 1965 apud Dihoru (1969) 1970
asociaţii specifice stepei de loess:
 Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1941
 Stipetum capillatae (Hueck 1931) Krausch 1961
 Thymio pannonici-Chrysopogonetum grylli Doniţă et al. 1992
 Elytrigietum hispidi (Dihoru 1970) Popescu, Sanda 1988
 Botriochloetum ischaemi (Kist. 1937) Pop 1977
 Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae Pop 1970.

Vegetaţia arbustivă constă în tufărişuri stepice de tip Pruno spinosae-Crataegetum
Soó (1927) 1931.
Vegetaţia forestieră este reprezentată de rarişti şi păduri răspândite în special pe
versanţii nordici ai dealurilor, în partea de est – Paeonio peregrinae-Carpinetum
orientalis Doniţă 1970 şi Galio dasypodi-Quercetum pubescentis Doniţă 1970.
Beidaud (IV.52)
Caracteristici

Rezervaţie naturală peisagistică, cu una dintre cele mai întinse suprafeţe cu
vegetaţie de stepă şi silvostepă pe şisturi verzi din Dobrogea şi implicit din România
şi UE. Valoarea peisagistică este sporită de existenţa obiectivelor arheologice din
zonă, precum şi a unor puncte de perspectivă asupra Văii Hamangia, fortificaţiei
hallstattiene, în zilele senine fiind vizibil şi lacul Goloviţa.
Se află pe teritoriul administrativ al comunei Beidaud.

Suprafaţa:

1.121 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

HG nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi
zone

Importanţa pentru
biodiversitate

Aceasta reprezintă singura arie protejată din judeţul Tulcea în cadrul căreia a fost
citată asociaţia Trigonello gladiatae-Orlayetum Dihoru (1969) 1970, una din
puţinele rezervaţii în care au fost identificate speciile de orhidee Platanthera
chlorantha şi Orchis morio.
Rezervaţia include 11 specii de plante din Lista roşie (Oltean et al.), 3 regăsindu-se
şi în Lista roşie europeană, Campanula romanica fiind specie de interes comunitar.

Descrierea ştiinţifică –
obiective de conservare

Substarul geologic: şisturi verzi alcătuite din şisturi sericito-cloritoase, pelite, gresii
de tip graywacke, arcoze şi conglomerate mărunte din perioada neoproterozoică
terminal-eocambriană.
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Geomorfologia este caracterizată de culmi de dealuri peneplenizate şi versanţi
prelungi cu pante reduse, cu excepţia celor limitrofi cursurilor de apă, aceştia fiind
săpaţi în şisturile verzi sau loess. Altitudinile se încadrează între 70 m -271,7 m.
Solurile sunt de tip aluvial, cernoziomuri carbonatice şi litosoluri.
Hidrologie: pârâul Hamangia şi doi afluenţi ai acestuia şi câteva izvoare. Aceste
cursuri de apă permanente sporesc diversitatea habitatelor şi conferă o mare
atractivitate peisajului datorită numeroaselor meandre şi micilor praguri stâncoase.
Clima: climat de câmpie moderat, de influenţă estică, cu medii ale temteraturii ce
corespund izotermei de 10oC şi cu medii ale precipitaţiilor de 500 mm/an.
Habitate, asociaţii vegetale:






Formaţiuni ierboase şi tufărişuri, inclusiv rarişti – 1.184,93 ha (96,78%);
Habitate acvatice reprezentate de pâraiele şi zonele umede situate de-a lungul
acestora – 10,66 ha (0,95%);
Păduri – 9,22 ha (0,82%);
Stâncării – 1,25 ha (0,11%) şi
Terenuri agricole – 15,03 ha (1,34%).

Vegetaţia ierboasă este caracterizată prin:




asociaţii de stepă petrofilă:
 Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi Horeanu et Mihai 1974
 Festucetum callierii Şerbănescu 1965 apud Dihoru (1969) 1970
 Sclerantheto-Teucrietum polii Andrei et Popescu 1967
asociaţii specifice stepei de loess:
 Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1941
 Trigonello gladiatae-Orlayetum Dihoru (1969) 1970
 Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae Pop 1970
 Elimetum asperi Horneanu 1976
 Koelerio (degeni)-Thymetum zygioidis Horneanu 1976.

Vegetaţia arbustivă se încadrează în asociaţia Pruno spinosae-Crataegetum Soó
(1927) 1931.
Vegetaţia forestieră este reprezentată de asociaţiile Paeonio peregrinaeCarpinetum orientalis Doniţă 1970 şi Violo suavis-Quercetum pedunculiflorae
Doniţă 1970 (în fapt subasociaţia Quercetum pedunculiflorae Borza 37 subas.
Carpinesotum Borza 58).
Valea Mahomencea (IV.53)
Caracteristici

Arie protejată peisagistic reprezentativă pentru stepa climax a Dobrogei, a cărei
particularitate o reprezintă absenţa aproape totală a arborilor, doar pe văile adânci
şi ravene putând fi întâlnite exemplare rare de talie arbustivă. Caracteristici sunt şi
versanţii asimetrici ai văii, constituiţi din şisturi verzi pe malul stâng, respectiv faleze
de loess pe malul drept, dar şi micile cascade şi pragurile sau vegetaţia de zone
umede ce contrastează cu ariditatea pajiştilor stepice. Existenţa unor puncte de
perspectivă asupra văilor Mahomencea şi Topolog şi cadrul natural atractiv vizibil
de-a lungul drumului judeţean Rahman-Casimcea, sporeşte valoarea peisagistică a
rezervaţiei.
Se află pe teritoriul administrativ al comunei Casimcea
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Suprafaţa:

1.029 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

HG nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi
zone

Importanţa pentru
biodiversitate

Este singura rezervaţie în care este prezent habitatul 24.22 Maluri de râu din pietriş
acoperite cu vegetaţie (asociaţia Trifolio fragifero-Cynodontetum Br.-Bl. Et Bolos
1958) şi specia Alyssum linifolium.
Rezervaţia include 22 specii de plante din Lista roşie (Oltean et al.), 4 specii din
Lista roşie europeană, Campanula romanica fiind şi specie de interes comunitar.

Descrierea ştiinţifică –
obiective de conservare

Substratul geologic: şisturi verzi alcătuite din şisturi sericito-cloritoase, pelite, gresii
de tip graywacke, arcoze şi conglomerate mărunte din perioada neoproterozoică
terminal-geocambriană.
Geomorfologia are un aspect general de peneplenă, versanţi slab înclinaţi, cu
excepţia văilor şi ravenelor unde se întâlnesc şi pante abrupte stâncoase sau pereţi
verticali săpaţi în loess. Altitudinile se încadrează între 60 m -176,3 m.
Solurile sunt bălane închise, cernoziomuri carbonatice, regosoluri şi litosoluri.
Hidrologie: pârâul Valea Mahomencea şi afluenţi ai acestuia.
Clima: climat de câmpie moderat, de influenţă estică, cu medii ale temteraturii ce
corespund izotermei de 10oC şi cu medii ale precipitaţiilor de 500 mm/an.
Habitate, asociaţii vegetale:





Formaţiuni ierboase şi tufărişuri – 1923,93 ha (89,78%);
Habitate de apă dulce/zone umede – 2,23 ha (0,21%);
Stâncării/ravene – 55,87 ha (5,42%) şi
Terenuri agricole – 46,97 ha (4,6%).

Vegetaţia ierboasă este caracterizată prin:




asociaţii de stepă petrofilă:
 Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi Horeanu et Mihai 1974
 Festucetum callierii Şerbănescu 1965 apud Dihoru (1969) 1970
 Teucrio polii-Melicetum ciliatae V. Puşcaru et al. 1978
 Sclerantheto-Teucrietum polii Andrei et Popescu 1967
asociaţii specifice stepei de loess primare şi secundare:
 Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1941
 Stipetum capillatae (Hueck 1931) Krausch 1961
 Botriochloetum ischaemi (Kist. 1937) Pop 1977

În lungul cursurilor de apă se întâlnesc:



Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926
Trifolio fragifero-Cynodontetum Br.-Bl. Et Bolos 1958

Vegetaţia arbustivă de-a lungul ravenelor şi pâraielor se încadrează în asociaţia
Pruno spinosae-Crataegetum Soó (1927) 1931.
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Dealul Ghiunghiurmez (IV.54)
Caracteristici

Rezervaţie naturală peisagistică , cea mai înaltă altitudinal dintre rezervaţiile de
stepă din Dobrogea Centrală şi printre cele mai întinse rezervaţii de stepă,
constituie una din rarele zone în care Podişul Casimcei mai păstrează un aspect
relativ montan, caracteristic orogenezei caledoniene. Înălţimile oferă puncte de
perspectivă asupra Dunării şi podişurilor Babadag şi Casimcea, cadrul natural
putând fi observat şi de-a lungul drumului judeţean Cerna-Topolog.
Se află pe teritoriul administrativ al comunei Dorobanţu.

Suprafaţa:

1.421 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

HG nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi
zone

Importanţa pentru
biodiversitate

Rezervaţia include cenotaxonii Teucrio polii-Melicetum ciliatae V. Puşcaru et al.
1978, Spireetum crenatae Morariu et Ularu 1981, Scirpo-Phragmitetum W. Koch
1926 şi în care se conservă populaţii de Spiraea crenata, Minuartia adenotricha,
Colchicum fominii, Gagea szovitzii, Onobrychis gracilis, Verbascum ovalifolium.
Rezervaţia include 17 specii de plante din Lista roşie (Oltean et al.), 5 regăsindu-se
şi în Lista roşie europeană, Campanula romanica fiind specie de interes comunitar.

Descrierea ştiinţifică –
obiective de conservare

Substarul geologic: şisturi verzi.
Geomorfologia este caracterizată de culmi peneplenizate, dar şi versanţi abrupţi, în
special pe rama nordică a văilor stâncoase cu ravene. Altitudinile maxime sunt de
322m.
Solurile sunt bălane erodate, bălane închise, regosoluri şi litosoluri.
Hidrologie: pâraie permanente sau temporare, afluenţi a râurilor Valea Aiormanului
şi Valea Roştilor.
Clima: climat de câmpie moderat, de influenţă estică, cu medii ale temteraturii ce
corespund izotermei de 10oC şi cu medii ale precipitaţiilor de 450 mm/an.
Habitate, asociaţii vegetale:





Formaţiuni ierboase şi tufărişuri – 945,38 ha (66,52%);
Păduri/plantaţii – 305,94 ha (21,52%);
Stâncării, izvoare – 9,56 ha (0,67%) şi
Terenuri agricole în zona centrală – 160,12 ha (11,29%).

Vegetaţia ierboasă este caracterizată prin:




asociaţii de stepă petrofilă:
 Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi Horeanu et Mihai 1974
 Agropyro brandzae-Thymetum zygioidi Dihoru (1969) 1970
 Festucetum callierii Şerbănescu 1965 apud Dihoru (1969) 1970
 Teucrio polii-Melicetum ciliatae V. Puşcaru et al. 1978
asociaţii specifice stepei de loess:
 Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1941
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Stipetum capillatae (Hueck 1931) Krausch 1961
Botriochloetum ischaemi (Kist. 1937) Pop 1977
Chrysanthemetum millefoliati Horneanu 1976
Ceratocarpetum arenari Horneanu 1976 (izlazul Coiumpunar)
Agropyro-Kochietum prostratae Horneanu 1976 (izlazul Coiumpunar).

În lungul cursurilor de apă se întâlneşte Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926.
Vegetaţia arbustivă formează pâlcuri încheiate, în special pe văi, fitocenozele
aparţinând asociaţiei Pruno spinosae-Crataegetum Soó (1927) 1931 şi în mod
excepţional cetotaxonului rar Spireetum crenatae Morariu et Ularu 1981..
Vegetaţia forestieră este foarte slab reprezentată prin câteva pâlcuri de salcie,
asociaţia Salicetum albae Issler 1924 identificate de-a lungul pâraielor din partea
sudică..
Valea Ostrovului (IV.62)
Caracteristici

Rezervaţie mixtă ce include păduri de stejar pufos şi şleauri dobrogene cu cărpiniţă.
Valoarea peisagistică este remarcabilă, în special datorită diversităţii habitatelor
(păduri, poieni stepice, rarişti, grote), aceasta fiind accentuată în perioada de
înflorire a unor specii de Fritillaria orientalis, Orchis purpurea etc. Poienile de pe
vârful dealurilor constituie puncte de perspectivă asupra masivului forestier dinspre
Cârjelari, Dealului Ghirghiurmez şi alte zone din Podişul Casimcei.
Se află pe teritoriul administrativ al comunei Dorobanţu.

Suprafaţa:

61,8 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

HG nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru
noi zone

Importanţa pentru
biodiversitate

Dintre cele mai importante habitate ale rezervaţiei putem aminti pajiştile de stepă
pe substrat pietros (Festucetum callierii, Sedo hillebrandtii – Polytrichetum) precum
şi diferitele tipuri de păduri dobrogene, din care cea mai mare parte sunt endemice
pentru această regiune şi/sau sunt rare la nivel naţional. Acestea sunt reprezentate
în special prin pădurile de stejar pufos (Galio dasypodi – Quercetum pubescentis ),
pădurile de stejar pufos cu cărpiniţă (Paeonio peregrinae – Carpinetum orientalis)
şi şleaurile dobrogene cu cărpiniţă (Nectaroscordo-Tilietum tomentosae).
Rezervaţia include 15 specii de plante din Lista roşie (Oltean et al.).

Descrierea ştiinţifică –
obiective de conservare

Substratul geologic: calcaros, ce aflorează pe culmi, respectiv depozite loessoide,
caracteristice văilor şi versanţilor inferiori.
Geomorfologia este caracterizată prin predominarea versanţilor mai mult sau mai
puţin accentuaţi, culmile şi văile având o pondere redusă. Altitudinile se încadrează
între 170 m -270 m.
Solurile sunt cernoziomuri cambice, tipice şi litice, precum şi litosoluri.
Clima: climat moderat, de influenţă estică, cu medii ale temteraturii ce corespund
izotermei de 10,8oC şi cu medii ale precipitaţiilor de 480 mm/an.
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Habitate, asociaţii vegetale:





Păduri – 57,8 ha (93,5%);
Stâncării – 4 ha (6,5%)
Izvoare;
Peşteri – o grotă.

Vegetaţia ierboasă este caracterizată prin:




asociaţii de stepă petrofilă:
 Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi Horeanu et Mihai 1974
 Festucetum callierii Şerbănescu 1965 apud Dihoru (1969) 1970
asociaţii specifice stepei de loess:
 Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1941
 Elytrigetum hispidi (Dihoru 1970) Popescu, Sanda 1988.

Vegetaţia forestieră include asociaţii:





din etajul pădurilor balcanice:
 Tilio tomentosae-Carpinetum betuli Doniţă 1968,
 Nectaroscordo-Tilietum tomentosae Doniţă 1970,
din etajul pădurilor submediteraneene:
 Paeonio peregrinae-Carpinetum orientalis Doniţă 1970 şi
din etajul silvostepei:
 Galio dasypodi-Quercetum pubescentis Doniţă 1970.
Uspenia (IV.63)

Caracteristici

Rezervaţie naturală botanică şi forestieră, aici înregistrându-se cel mai ridicat nivel
al biodiversităţii din Podişul Babadag (păduri reprezentative de silvostepă şi
submediteraneene).
Se află pe teritoriul administrativ al comunei Slava Cercheză.

Suprafaţa:

22 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

HG nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru
noi zone

Importanţa pentru
biodiversitate

Pe teritoriul rezervaţiei au fost identificate mai multe tipuri de habitate de interes
comunitar între care se remarcă pajiştile de ai de pădure (Asphodeline luteae) şi
două tipuri de păduri dobrogene, rare la nivel naţional, răspândite predominant în
Dobrogea, ce corespund etajelor de vegetaţie ale pădurilor din nordul Dobrogei,
păduri de silvostepă (Galio dasypodi - Quercetum pubescentis) şi păduri
submediteraneene (Paeonio-Carpinetum orientalis).
Rezervaţia include 25 specii de plante din Lista roşie (Oltean et al.).

Descrierea ştiinţifică –
obiective de conservare

Substarul geologic: calcare grezoase, gresii şi conglomerate calcaroase organogene.
Geomorfologia este caracterizată de versanţi cu pante din ce în ce mai accentuate
spre partea vestică, culmile rotunjite ocupând suprafeţe reduse.
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Solurile sunt posibil redzine (nu există date specifice acestei zone).
Hidrologie: nu există cursuri de apă şi izvoare.
Clima: climat de dealuri joase, moderat, de influenţă estică, cu medii ale
temperaturii ce corespund izotermei de 10,6oC şi cu medii ale precipitaţiilor de 480
mm/an.
Habitate, asociaţii vegetale:
Vegetaţia ierboasă este caracterizată prin:




asociaţii de stepă petrofilă:
 Asphodelino luteae-Poliuretum Sanda et al. 1999
asphodelinetosum Sanda et al. 1999
asociaţii specifice stepei de loess:
 Elytrigetum hispidi (Dihoru 1970) Popescu, Sanda 1988
 Thymio pannonici-Chrysopogonetum grylli Doniţă et al. 1992
 Botriochloetum ischaemi (Kist. 1937) Pop 1977

subas.

Vegetaţia arbustivă este prezentă pe suprafeţe reduse la liziera pădurii şi se
încadrează în asociaţia Pruno spinosae-Crataegetum Soó (1927) 1931.
Vegetaţia forestieră este reprezentată de asociaţiile Paeonio peregrinaeCarpinetum orientalis Doniţă 1970 şi Galio dasypodi-Quercetum pubescentis Doniţă
1970.
Casimcea (IV.65)
Caracteristici

Rezervaţie mixtă (geologică, paleontologică şi peisagistică) amplasată în Masivul
Central Dobrogean. Importanţa ştiinţifică este dată de prezenţa în aflorimentele de
şisturi verzi a impresiunilor şi urmelor de activitate biologică din Precambrianul
superior – specii ale genurilor Vendotaenia, Beltaneloides, Nemiana etc. şi a unor
specii reprezentative pentru fauna de tip Ediacara, foarte rar semnalate la nivel
internaţional (descoperite pentru prima dată în Australia). Fosile descoperite, ca şi
cele de la Războieni, sunt considerate a fi unele din cele mai vechi urme de viaţă
din România. Valoarea peisagistică este dată şi de existenţa unor puncte de
perspectivă asupra masivului forestier din nord şi cursului Casimcei.
Se află pe teritoriul administrativ al comunei Casimcea.

Suprafaţa:

137 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

HG nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru
noi zone

Importanţa pentru
biodiversitate

Asociaţiile de stepă pe substrat pietros (Sedo hillebrandtii – Polytrichetum piliferi,
Festucetum calierii) sunt considerate endemice pentru Dobrogea. Specificul floristic
este conferit îndeosebi de Allium flavum ssp. tauricum şi A. guttatum.
Rezervaţia include 11 specii de plante din Lista roşie (Oltean et al.), 4 regăsindu-se
şi în Lista roşie europeană, Campanula romanica fiind specie de interes comunitar.
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Descrierea ştiinţifică –
obiective de conservare

Substratul geologic: şisturi verzi.
Geomorfologia este caracterizată de versanţi slab înclinaţi, cu excepţia celor
adiacenţi cursului de apă, care sunt accentuaţi şi stâncoşi. Altitudinile se încadrează
între 145 m -230,4 m.
Solurile sunt cernoziomuri carbonatice şi litosoluri.
Hidrologie: pârâul afluent râului Casimcea, ravene.
Clima: climat de câmpie moderat, de influenţă estică, cu medii ale temperaturii ce
corespund izotermei de 10oC şi cu medii ale precipitaţiilor de 500 mm/an.
Habitate, asociaţii vegetale:






Formaţiuni ierboase – 130,33 ha (93,13%);
Habitate acvatice reprezentate de pâraiele şi zonele umede situate de-a lungul
acestora – 10,66 ha (0,95%);
Stâncării – 5,8 ha (4,25%) şi
Terenuri agricole –0,87 ha (0,62%);
Izvoare.

Vegetaţia ierboasă este caracterizată prin:




asociaţii de stepă petrofilă:
 Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi Horeanu et Mihai 1974
 Agropyro brandzae-Thymetum zygioidi Dihoru (1969) 1970
 Festucetum callierii Şerbănescu 1965 apud Dihoru (1969) 1970
asociaţii specifice stepei de loess primare:
 Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1941
 Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae Pop 1970
 Botriochloetum ischaemi (Kist. 1937) Pop 1977.
Colțanii Mari (IV.66)

Caracteristici

Rezervaţie peisagistică ce include unul din cele mai impresionante abrupturi
stâncoase din Dobrogea Centrală constituit din şisturi verzi ce mărginesc râul
Casimcea. Culmile peneplenizate constituie puncte de perspectivă asupra cursului
meandrat al râului Casimcea şi Podişului Dobrogei Centrale.
Se află pe teritoriul administrativ al comunei Casimcea.

Suprafaţa:

53,04 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

HG nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru
noi zone

Importanţa pentru
biodiversitate

În această zonă au fost identificate peste 300 de specii (Horeanu 1976), între
speciile protejate ale acestei rezervaţii se cuvin menţionate: taula (Spiraea crenata),
usturoiul sălbatic (Allium flavum ssp. tauricum), ceapa ciorii (Gagea callieri),
Centaurea tenuiflora.
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Rezervaţia include 10 specii de plante din Lista roşie (Oltean et al.), 5 regăsindu-se
şi în Lista roşie europeană, Campanula romanica şi Moehringia jankae fiind specii
de interes comunitar.
Descrierea ştiinţifică –
obiective de conservare

Substratul geologic: şisturi verzi alcătuite din şisturi sericito-cloritoase, pelite, gresii
de tip graywacke, arcoze şi conglomerate mărunte din perioada neoproterozoică
terminal-geocambriană.
Geomorfologia este caracterizată de culmi rotunjite de peste 100 m, pereţi stâncoşi
verticali, versanţi accentuaţi în partea nordică şi pante line în rest, ravene adânci
săpate în şisturi şi loess.
Solurile sunt cernoziomuri carbonatice, regosoluri şi litosoluri.
Hidrologie: râul Casimcea şi un izvor.
Clima: climat de câmpie moderat, de influenţă estică, cu medii ale temteraturii ce
corespund izotermei de 10oC şi cu medii ale precipitaţiilor de 500 mm/an.
Habitate, asociaţii vegetale:
Vegetaţia ierboasă este caracterizată prin:




asociaţii de stepă petrofilă:
 Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi Horeanu et Mihai 1974
 Agropyro brandzae-Thymetum zygioidi Dihoru (1969) 1970
 Festucetum callierii Şerbănescu 1965 apud Dihoru (1969) 1970
asociaţii specifice stepei de loess primare:
 Stipetum capillatae (Hueck 1931) Krausch 1961
 Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1941

Vegetaţia arbustivă constă în câteva pâlcuri de tufărişuri de la baza versanţilor
nordici şi se încadrează în asociaţia Pruno spinosae-Crataegetum Soó (1927) 1931.
Peceneaga (IV.67)
Caracteristici

Rezervaţie peisagistică, dar şi cu importanţă geologică, fiind singura din ţară în care
cele mai vechi structuri geologice, datând din perioada cutărilor caledoniene,
reprezentate prin şisturile verzi, vin în contact cu cele mai noi structuri,
reprezentate prin depozite aluviale ale Dunării. Un habitat mai rar întâlnit, lipsit de
vegetaţie este 24.21 Maluri de râu din pietriş fără vegetaţie, limitrof Dunării, la
contactul cu pintenii stâncoşi ai Dealului lui Gim. Valoarea peisagistică este sporită
de punctele de perspectivă asupra Dunării, Insulei Mari a Brăilei şi Podişului
Casimcea. De asemenea, ea însăşi reprezintă un cadru natural atractiv pentru
traseele turistice de pe braţul Dunărea Veche.
Se află pe teritoriul administrativ al comunei Peceneaga.

Suprafaţa:

132 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

HG nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru
noi zone

55

Importanţa pentru
biodiversitate

Din punct de vedere floristic aceasta reprezintă una din puţinele arii protejate, cel
puţin din nordul Dobrogei, în care au fost identificate specii de ceapa ciorii(Gagea
callieri), garofiţe (Dianthus pseudarmeria), sparcetă (Onobrychis gracilis).
Rezervaţia include 14 specii de plante din Lista roşie (Oltean et al.), 4 regăsindu-se
şi în Lista roşie europeană.

Descrierea ştiinţifică –
obiective de conservare

Substratul geologic: şisturi verzi alcătuite din şisturi sericito-cloritoase, pelite, gresii
de tip graywacke, arcoze şi conglomerate mărunte din perioada neoproterozoică
terminal-eocambriană.
Geomorfologia este caracterizată de culmi peneplenizate stâncoase, cu altitudini
de maxim 130 m, versanţi abrupţi şi numeroase ravene, precum şi pinteni sau
maluri stâncoase limitrofe braţului Dunărea Veche, unde ajung până la 5 m
deasupra nivelului mării.
Solurile sunt soluri bălane tipice, soluri bălane erodate, regosoluri şi litosoluri.
Hidrologie: nu există cursuri de apă sau izvoare, ci doar ravene. Limitrof curge
Dunărea.
Clima: climat de luncă, de influenţă estică, cu medii ale temteraturii ce corespund
izotermei de 11oC şi cu medii ale precipitaţiilor de sub 450 mm/an.
Habitate, asociaţii vegetale:




Formaţiuni ierboase – 70,17 ha (53,4%);
Stâncării/soluri pietroase – 56,72 ha (43,1%) şi
Terenuri agricole – 4,64 ha (3,5%).

Vegetaţia ierboasă este caracterizată prin:




asociaţii de stepă petrofilă:
 Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi Horeanu et Mihai 1974
 Agropyro brandzae-Thymetum zygioidi Dihoru (1969) 1970
 Festucetum callierii Şerbănescu 1965 apud Dihoru (1969) 1970
asociaţii specifice stepei de loess:
 Agropyretum pectiniformae (Prodan 1939) Dihoru 1970
 Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae Pop 1970 subas.
euphorbietosum seguierianae Horeanu 1977
 Botriochloetum ischaemi (Kist. 1937) Pop 1977.

Vegetaţia arbustivă se încadrează în asociaţia Pruno spinosae-Crataegetum Soó
(1927) 1931.
Vegetaţia forestieră este reprezentată de asociaţiile Paeonio peregrinaeCarpinetum orientalis Doniţă 1970 şi Violo suavis-Quercetum pedunculiflorae
Doniţă 1970 (în fapt subasociaţia Quercetum pedunculiflorae Borza 37 subas.
Carpinesotum Borza 58).
Măgurele (IV.68)
Caracteristici

Rezervaţie naturală peisagistică individualizată prin ravene foarte adânci săpate în
depozitele loessoide profunde ce ajung adeseori până la roca bază unde
interceptează pânza freatică, dând naştere unor cursuri de apă temporare cu debit
redus. Culmile stâncoase reprezintă puncte de perspectivă asupra luncii Dunării şi
dealurilor Coiumpunar şi Ghiunghiurmez, iar cadrul natural poate fi admirat pe
drumul comunal dintre Măgurele şi Făgăraşu Nou.
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Se află pe teritoriul administrativ al comunei Topolog
Suprafaţa:

292 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

HG nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru
noi zone

Importanţa pentru
biodiversitate

Rezervaţia este dominată de plantaţii de pădure, cele naturale fiind prezente într-o
proporţie mai mică şi fiind reprezentate de formaţiuni ierboase/tufărişuri şi
stâncării. O notă aparte este conferită de prezenţa unor populaţii importante de
alior (Euphorbia myrsinites), complet izolate de celelalte staţiuni îndepărtate din
estul judeţului. Acestea se dezvoltă pe şisturi verzi, situaţie diferită de restul
populaţiilor din nordul Dobrogei. Datorită interdicţiei de a păşuna în fond forestier
pajiştile sunt foarte bine conservate şi reprezentative pentru stepa neperturbată
antropic.
Rezervaţia include 21 specii de plante din Lista roşie (Oltean et al.), 1 regăsindu-se
şi în Lista roşie europeană.

Descrierea ştiinţifică –
obiective de conservare

Substarul geologic: şisturi verzi alcătuite din şisturi sericito-cloritoase, pelite, gresii
de tip graywacke, arcoze şi conglomerate mărunte din perioada neoproterozoică
terminal-eocambriană.
Geomorfologia este caracterizată de culmi peneplenizate unde aflorează şisturile
verzi. Predomină versanţii prelungi, cu pante mici şi medii. Altitudinile se încadrează
între 75 m - 322 m.
Solurile sunt bălane, regosoluri şi litosoluri.
Hidrologie: sunt întâlnite câteva izvoare cu debit redus ce formează mici cursuri de
apă ce se infiltrează în sol înainte de a ajunge la pârâul Valea Roştilor din afara
rezervaţiei.
Clima: climat de dealuri joase, de influenţă estică, continentală, cu medii ale
temperaturii ce corespund izotermei de 11oC şi cu medii ale precipitaţiilor de 450
mm/an.
Habitate, asociaţii vegetale:
Vegetaţia ierboasă este caracterizată prin:




asociaţii de stepă petrofilă:
 Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi Horeanu et Mihai 1974
 Agropyro brandzae-Thymetum zygioidi Dihoru (1969) 1970
 Festucetum callierii Şerbănescu 1965 apud Dihoru (1969) 1970
 Teucrio polii-Melicetum ciliatae V. Puşcaru et al. 1978
asociaţii specifice stepei de loess primare:
 Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1941
 Cynodonti- Poëtum angustifoliae Rapaics ex Soó 1957
 Botriochloetum ischaemi (Kist. 1937) Pop 1977.

Vegetaţia arbustivă se încadrează în asociaţia Pruno spinosae-Crataegetum Soó
(1927) 1931.
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Războieni (IV.69)
Caracteristici

Rezervaţie mixtă (geologică, paleontologică şi peisagistică) amplasată în Masivul
Central Dobrogean. Importanţa naţională a ariei protejate constă în identificarea în
cadrul acesteia a unor fosile considerate a fi cele mai vechi urme de viaţă din
România, ceea ce o individualizează şi în raport cu celelalte arii protejate propuse.
Se află pe teritoriul administrativ al comunei Casimcea.

Suprafaţa:

41 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

HG nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru
noi zone

Importanţa pentru
biodiversitate

Descrierea ştiinţifică –
obiective de conservare

Rezervaţia include 3 specii de plante din Lista roşie (Oltean et al.), 2 regăsindu-se şi
în Lista roşie europeană.
Substratul geologic: şisturi verzi alcătuite din şisturi sericito-cloritoase, pelite, gresii
de tip graywacke, arcoze şi conglomerate mărunte din perioada neoproterozoică
terminal-geocambriană.
Geomorfologia este caracterizată de versanţi slab înclinaţi, cu excepţia celor
adiacenţi cursului de apă care sunt accentuaţi şi stâncoşi.
Solurile sunt de tip regosoluri, cernoziomuri castanii şi ciocolatii şi litosoluri.
Hidrologie: un afluent al Râului Casimcea.
Clima: climat de câmpie moderat, de influenţă estică, cu medii ale temperaturii ce
corespund izotermei de 10oC şi cu medii ale precipitaţiilor de 550 mm/an.
Habitate, asociaţii vegetale:
Vegetaţia ierboasă este caracterizată prin:




asociaţii de stepă petrofilă:
 Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi Horeanu et Mihai 1974
 Festucetum callierii Şerbănescu 1965 apud Dihoru (1969) 1970
asociaţii specifice stepei de loess secundare:
 Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae Pop 1970
Dealul Bujorilor (2.765)

Caracteristici

Rezervaţie mixtă, amplasată pe versantul sudic al Dealului Bujorului care face parte
din Podişul Babadag şi care se remarcă prin populaţii importante de bujor (Paeonia
peregrina) ce îi conferă şi o valoare estetică în perioada de înflorire a acestuia.
Se află pe teritoriul administrativ al comunei Ciucurova.

Suprafaţa:

50,8 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu

Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului national - sectiunea a 3-a – Zone
protejate, modificată și completată prin OUG nr. 49/2016
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menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)
Importanţa pentru
biodiversitate

În stratul ierbos sunt caracteristice speciile protejate de bujor (Paeonia peregrina),
ştirigoaie (Veratrum nigrum) şi Ornithogalum fibriatum.Obiectivul principal al
ocrotirii rezervaţiei îl constituie prezenţa uneia dintre cele mai reprezentative
populaţii de bujor (Paeonia peregrina), specie ce figurează în Lista Roşie a plantelor
superioare din România, în categoria „vulnerabil şi rar”, fiind ocrotită prin lege şi
monument al naturii. Alături de această plantă obiectivele ocrotirii se mai referă şi
la conservarea unui eşantion reprezentativ de pădure submediteraneană împreună
cu speciile caracteristice.
Arboretul din cadrul rezervaţiei se încadrează în etajul pădurilor xeroterme
submediteraneene specific Dobrogei (Paeonio peregrinae – Carpinetum orientalis).
Rezervaţia include 8 specii de plante din Lista roşie (Oltean et al.).

Descrierea ştiinţifică –
obiective de conservare

Geomorfologia este cea caracteristică unui versant sudic la o altitudine de 100 m 260 m.
Habitate, asociaţii vegetale:
Vegetaţia ierboasă este caracterizată prin asociaţii specifice stepei de loess:




Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1941
Elytrigetum hispidi Dihoru 1970
Botriochloetum ischaemi (Kist. 1937) Pop 1977.

Vegetaţia forestieră are un aspect mozaicat în care se întrepătrund pădurile
submediteraneene reprezentate de asociaţia Paeonio peregrinae-Carpinetum
orientalis Doniţă 1970 cu cele de silvostepă reprezentate de asociaţia Galio
dasypodi-Quercetum pubescentis Doniţă 1970.

Rezervația de liliac Valea Oilor (2.766)
Caracteristici

Rezervație botanică aflată la baza unui versant cu înclinare de aproximativ 300 din
Podișul Babadag, în care vegetează în mod natural un pâlc de liliac (Syringa
vulgaris).
Se află pe teritoriul administrativ al comunei Nalbant.

Suprafaţa:

0,35 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului national - sectiunea a 3-a – Zone
protejate, modificată și completată prin OUG nr. 49/2016

Importanţa pentru
biodiversitate

Zona reprezintă una din cele două locații din județul Tulcea în care vegetează în
mod natural Syringa vulgaris, în această rezervație acesta fiind asociat și cu
populații de bujor românesc (Paeonia peregrina).
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Descrierea ştiinţifică –
obiective de conservare

Substratul geologic: calcar.
Geomorfologia: versant cu sudică și înclinare de 30 grade, ce face parte din Podișul
Babadag, unitate sedimentară de vârstă cretacică constituită din calcare grezoase,
magnoase și conglomerate.
Hidrologie: rețea hidrografică slab dezvoltată, la baza versantului aflându-se Valea
Oilor, curs de apă cu caracter torrential (în afara perioadelor ploiase valea nu are
apă).
Clima: climat de continental moderat, de influenţă estică.
Habitate, asociaţii vegetale:
Arboret submediteranean reprezentat printr-un pâlc de stejar pufos cu mojdrean
și cărpiniță – asociația Paeonia peregrinae – Carpinetum orientalis Doniță 1970
sub care vegetează într-un etaj inferior un pâlc de liliac (Syringa vulgaris) cu
structură compactă, pe o suprafață de 0,15 ha.

Denumire

Rezervația de liliac Fântâna Mare (2.767)

arie protejata
Caracteristici

Rezervație botanică aflată la baza unui versant cu înclinare de aproximativ 200, la
limita Podișului Babadag cu Podișul Casimcea, în care vegetează în mod natural un
pâlc de liliac (Syringa vulgaris).
Se află pe teritoriul administrativ al comunei Slava Cercheză.

Suprafaţa:

0,30 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului national - sectiunea a 3-a – Zone
protejate, modificată și completată prin OUG nr. 49/2016

Importanţa
biodiversitate

pentru

Descrierea ştiinţifică –
obiective de conservare

Zona reprezintă una din cele două locații din județul Tulcea în care vegetează în
mod natural Syringa vulgaris. În perioada înfloririi liliacului rezervația conferă o
valoare peisagistică aparte văii Bașpunarului. Tot aici este prezent și aiul de pădure
(Asphodeline lutea), specie aflată pe Lista roșie (Oltean et. al).
Substarul geologic: calcar.
Geomorfologia: versant cu expoziție S-V și înclinare de 20 grade, ce face parte din
Podișul Babadag, unitate sedimentară de vârstă cretacică constituită din calcare
grezoase, magnoase și conglomerate.
Hidrologie: rețea hidrografică slab dezvoltată, la baza versantului aflându-se Valea
Bașpunarului, curs de apă permanent.
Clima: continental moderat, unitatea microclimatică Atmangea.
Habitate, asociaţii vegetale:
Caracteristică rezervației este vegetația arbustivă reprezentată dominant de
exemplare de liliac comun (Syringa vulgaris), specie neprotejată la nivel comunitar
și național, dar extrem de rară în județul Tulcea și care formează aici un pâlc
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compact, cu înălțimi de maxim 5m. În interiorul pâlcului vegetează izolat exemplare
de păr pădureț (Pyrus pyraster) și exemplare tinere de ulm (Ulmus minor). Lângă
pâlcul de liliac este prezentă asociația de arbuști Prunus spinosae-Crataegetum Soó
(1927) 1931.
Vârful Secaru (2.768)
Caracteristici

Rezervaţie mixtă, Vf. Secaru fiind un martor de eroziune granitic şi cel mai înalt vârf
(400 m) din Podişul Babadagului. Acesta reprezintă şi un punct de perspectivă
remarcabil asupra podişurilor Babadag şi Casimcea.
Se află pe teritoriul administrativ al comunei Ciucurova.

Suprafaţa:

34,5 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului national - sectiunea a 3-a – Zone
protejate, modificată și completată prin OUG nr. 49/2016

Importanţa pentru
biodiversitate

Specific Vârfului Secaru este caracterul de „insulă” cu vegetaţie ceva mai acidofilă
în comparaţie cu restul Podişului Babadag, unde sunt caracteristice speciile
calcofile. În poienile din zona strict protejată predomină asociaţiile ierboase de
stepă pontică şi petrofilă pe soluri superficiale, vegetaţie saxicolă, arbustivă, alături
de arbori termofili izolaţi sau în pâlcuri. În zona tampon predomină vegetaţia
forestieră reprezentată prin eşantioane relativ bine conservate încadrate în tipul de
pădure şleau de deal dobrogean de productivitate inferioară (asociaţia
Nectaroscordo-Tilietum tomentosae), specifică Dobrogei (considerata endemică).
Rezervaţia include 9 specii de plante din Lista roşie (Oltean et al.), Moehringia
jankae fiind specie de interes comunitar. Specificitatea acestor taxoni este conferită
de caracterul lor predominant pontic. Dintre aceşti taxoni mai fac parte: coada
soricelului (Achillea ochroleuca), usturoi sălbatic(Allium guttatum, Allium flavum
ssp. tauricum, Allium saxatile), samaldâr (Nectaroscordum siculum ssp.
bulgaricum), bujor (Paeonia peregrina), măceş (Rosa turcica), miliţea (Silene
compact).

Descrierea ştiinţifică –
obiective de conservare

Substarul geologic: granit.
Geomorfologia: cea mai mare altitudine din podişul Babadag (401 m), fiind un
martor de eroziune reprezentativ.Uunităţile geomorfologice predominante sunt
versanţii cu înclinări şi expoziţii diverse.
Hidrologie: la nord, în imediata apropiere, se află unul din afluenţii principali ai
râului Slava.
Clima: climat de continental moderat, de influenţă estică.
Habitate, asociaţii vegetale:
Vegetaţia ierboasă răspândită în câteva poieni de pe culmile şi versanţii sudici este
caracterizată prin:


asociaţii de stepă petrofilă:
 Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi Horeanu et Mihai 1974
 Festucetum callierii Şerbănescu 1965 apud Dihoru (1969) 1970
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asociaţii specifice stepei de loess primare:
 Elytrigetum hispidi Dihoru 1970
 Botriochloetum ischaemi (Kist. 1937) Pop 1977.

Vegetaţia forestieră cuprinde păduri balcanice de tip Nectaroscordo-Tilietum
tomentosae Doniţă 1970, Galantho plicatae - Tilietum tomentosae Doniţă 1970
subas. anthriscosum nemorosae, Fraxino orni-Quercetum dalechampii Doniţă 1070.

Korum Tarla (2.769)
Caracteristici

Rezervaţie botanică, unde se conservă mărgeluşa (Sophora jaubertii), plantă de
origine ponto-anatoliană, aflată aici în singura staţiune cunoscută din România.
Înflorirea speciei în lunile iulie-august conferă zonei şi o valoare estetică
remarcabilă.
Se află pe teritoriul administrativ al oraşului Babadag.

Suprafaţa:

2,4 ha

Recunoaştere conform
legislaţiei naţionale (cu
menţionarea actului
normativ prin care s-a
instituit regimul de
protecţie)

Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului national - sectiunea a 3-a – Zone
protejate, modificată și completată prin OUG nr. 49/2016

Importanţa pentru
biodiversitate

Pe lângă specia dominantă, firuţa cu bulbi (Poa angustifolia) şi cea diferenţială,
Cynodon dactylon, mărgeluşa vegetează şi împreună cu specii de degetar (Digitalis
lanata), coada şoricelului (Achillea neilreichii) şi jaleş (Stachys germanica). Influenţa
pădurii limitrofe se manifestă prin speciile: cerenţel (Geum urbanum), rogoz (Carex
polyphylla), firuţa (Poa nemoralis). Subasociaţia este dominată de specii eurasiatice
(40%), urmate de cele circumboreale (18%) şi europene (10%), fiind deasemenea
dominată de hemicriptofite.
Rezervaţia include 2 specii de plante din Lista roşie (Oltean et al.).

Descrierea ştiinţifică –
obiective de conservare

Rezervaţia este amplasată pe un platou ce face parte din Podişul Babadag, unitate
sedimentară de vârstă cretacică constituită din calcare marnoase, calcare grezoase
şi conglomerate.
Zona Babadag se află la interferenţa climatului continental cu cel litoral-maritim,
fiind încadrată în unitatea microclimatică Babadag, caracterizată prin temperaturi
moderate iarna şi primavara, moderat calde vara şi toamna.
Habitate, asociaţii vegetale:
În rezervaţie predomină arborete artificiale, plantaţii de productivitate inferioară,
în care predomină gorunul (Quercus petreaea), frasinul (Fraxinus excelsior), ulmul
(Ulmus sp.), în cadrul lor întâlnindu-se şi fitocenoza dominată de Sophora jaubertii.
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HABITATELE ȘI SPECIILE DE INTERES COMUNITAR
DIN PODIȘUL NORD DOBROGEAN

HABITATE
TUFĂRIȘURI

40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice - tufărișuri cu frunze căzătoare caracterizate de prezența
speciilor ponto-sarmatice Caragana frutex, Paliurus spina-christi, Jasminum fruticans, cu numeroase
elemente floristice submediteraneene, pontice și balcanice, fitocenozele având afinități pentru zone
bogate în săruri de calciu, adaptate la un climat arid situate la limita silvostepei și zona pădurii de stejar.
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PAJIȘTI USCATE SEMINATURALE
62C0* Stepe ponto-sarmatice - include fitocenoze din asociațiile: Festucion valesiacae, Stipion
lessingianae, Agropyro-Kochion si Pimpinello-Thymion zygioidi. Acest habitat este reprezentat de
pajiști xerice, situate pe diverse expoziții ale dealurilor din zonele de stepă și silvostepă.
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HABITATE STÂNCOASE ȘI PEȘTERI

8230 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion
dilleni pe stâncării silicioase - vegetatia specifică include în principal plante anuale,
comunităţi pioniere din alianţele Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii, care
colonizează solurile superficiale ale stâncăriilor silicatice. Ca urmare a deficitului hidric, această
vegetaţie deschisă este caracterizată de muşchi, licheni şi plante suculente (Crassulaceae).
X
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8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis
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PĂDURI DIN EUROPA TEMPERATĂ

91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
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91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.
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91M0 Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc
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91X0* Păduri de fag dobrogene - păduri relictare de fag, cu o distribuţie insulară şi izolată,
în condiţiile climatului stepic al Dobrogei, departe de principalele zonele de răspândire a fagului
în Carpaţi, cu specii de Fagetalia şi specii sud-europene în stratul ierbos. În făgetele din
Dobrogea acestea se regăsesc actualmente sub forma unor fragmente reziduale de mică
extindere, fiind compuse din Fagus taurica, Carpinus betulus şi Tilia tomentosa.
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91Y0 Păduri de stejar şi carpen dacice
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PĂDURI MEDITERANEENE CADUCIFOLIATE
92A0 Galerii de Salix alba şi Populus alba - păduri de luncă (zăvoaie) dominate de Salix alba,
S. fragilis sau alte specii de salcie înrudite cu acestea. Speciile de plop de talie mare domină de
obicei coronamentul prin înălţimea lor.
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CHEI DE DETERMINARE a speciilor ce caracterizează habitatele naturale de interes comunitar
Paliurus spina-christi și Prunus
spinosa

Amygdalus nana

Jasminum fruticans
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Caragana frutex

Agropyron cristatum

Botriochola

Festuca callieri
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Iris pumila

Koeleria lobata

Melica ciliata

Stipa sp.
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Thimus zygoides

Campanula romanica

Dianthus nardiformis

Paronychia cephalotes
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Moehringia jankae

Potentilla sp. și Sedum sp.

Sedum acre

Sempervivum ruthenicum
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Silene compacta

Quercus pubescens

Quercus petraea (gorun)

Quercus frainetto (gârniță)
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Quercus robur (stejar)

Quercus pedunculiflora (stejar
brumăriu)

Quercus cerris (stejar
turcesc/cer)
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Carpinus orientalis
(cărpiniță)

Carpinus betulus (carpenul)

Acer campestre (jugastru)
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Fraxinus ornus (mojdrean)

Tilia tomentosa (tei argintiu)

Populus alba (plop alb)

Salix sp. (sălcii)
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PLANTE

Echium russicum
capul șarpelui

Campanula romanica
clopoţel dobrogean

Centaurea jankae
pesma lui Janka, vinețele,
dioc

Himantoglossum caprinum
ouăle popii

Iris aphylla ssp. hungarica
iris, stânjenel de stepă

Moehringia jankae
merinană

Potentilla emilii-popii
buruiană cu cinci degete,
sclipeți de Adamclisi
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MAMIFERE
LILIECI – specii de mamifere

Rhinolophus ferrumequinum
liliac mare cu potcoavă

Eptesicus serotinus
liliac cu aripi late

Nyctalus noctule
liliac mare de amurg,
nictalul mare comun

Rhinolophus hipposideros
liliac mic cu potcoavă

Hypsugo savii
liliacul lui Savi, liliac de munte

Pipistrellus kuhlii
liliacul pitic al lui Kuhl,
pipistrelul lui Kuhl

Myotis emarginatus
liliac cu urechi scobite,
liliac cărămiziu

Nyctalus leisleri
liliac mic de amurg,
liliacul lui Leisler

Pipistrellus nathusii
liliacul pitic al lui Nathusius
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Pipistrellus pipistrellus
liliac pitic

Vespertilio murinus
liliac bicolor

ROZĂTOARE

Spermophilus citellus
popândău, şuiţă, ţâstar,
chință, poponete

Mesocricetus newtoni
grivanul, hamsterul
dobrogean, grivanul mic,
grivanul de Dobrogea

Sicista subtilis
şoarecele dungat de stepă,
şoarecele săritor de stepă

CARNIVORE

Lutra lutra
vidra

Vormela peregusna
dihor pătat, samsara, dihor
pestriţ, dihor marmorat

Mustela eversmanni
dihor de stepă
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AMFIBIENI

Bombina bombina
buhai de baltă cu burta roşie, izvoraș

REPTILE

Testudo graeca
ţestoasă de uscat dobrogeană

Elaphe sauromates (quatrolineata)
balaur mare, balaur dobrogean
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NEVERTEBRATE
COLEOPTERE - insecte cu patru aripi dintre care cele două superioare numite și elitre sunt
întărite și au rol de protecție pentru celelalte două, care sunt subțiri, membranoase și servesc la
zbor

Bolbelasmus unicornis
cărăbuşul cu corn, nasicorn

Cerambyx cerdo
croitorul mare al stejarului

Morimus funereus
croitorul cenuşiu

FLUTURI - insecte cu patru aripi de regulă membranoase, acoperite cu solzi mărunți de culori
diferite, doi ochi mari compuși și un aparat bucal adaptat pentru supt, a căror larvă este o omidă

Lycaena dispar – fluturele de foc al măcrișului

LĂCUSTE - insecte cu picioare lungi, în special cele posterioare care sunt conformate pentru
sărit. Aripile anterioare sunt drepte, înguste, ușor chitinizate, scorțoase și se numesc tegmine
sau elitre. Aripile posterioare sunt late, strânse în falduri longitudinale în lungul corpului în
repaus și acoperite de tegmine

Paracaloptenus caloptenoides - calul dracului
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PĂSĂRI

Accipiter brevipes
uliu cu picioare scurte

Accipiter nisus
uliu păsărar

Acrocephalus
melanopogon
privighetoare de baltă

Alauda arvensis
ciocârlie de câmp

Alcedo atthis
pescăraş albastru,
Ivan Pescarul

Anthus campestris
fâsă de câmp

Aquila clanga
acvilă ţipătoare mare

Aquila heliaca
acvilă de câmp,
acvilă imperială

Aquila pomarine
acvilă ţipătoare mică
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Ardea purpurea
stârc roşu, stârc purpuriu,
bâtlan scorțișoriu

Asio otus
ciuf de pădure

Aythya nyroca
raţa roşie, rața cu ochi albi

Botaurus stellaris
buhaiul de baltă,
bou de baltă

Branta ruficollis
gâsca cu gât roşu

Bubo bubo
buha

Burhinus oedicnemus
pasărea ogorului

Buteo buteo
șorecar comun

Buteo lagopus
șorecar încălțat

Buteo rufinus
șorecar mare

Calandrella brachydactyla
ciocârlie de stol

Caprimulgus europaeus
caprimulg
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Carduelis chloris
florinte

Ciconia Ciconia
barză albă

Charadrius alexandrines
prundăraş de sărătură

Chlidonias hybrida
chirighiţă cu obraz alb

Ciconia nigra
barza neagră, cocostârc negru,
barză țigănească

Circaetus gallicus
șerpar

Circus aeruginosus
erete de stuf

Circus cyaneus
erete vânăt, erete de câmp

Circus macrouros
erete alb

Circus pygarcus
erete sur

Columba palumbus
porumbel gulerat

Coracias garrulus
dumbrăveancă
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Coturnix coturnix
prepeliță

Cuculus canorus
cuc

Dendrocopos medius
ciocănitoare de stejar

Dendrocopos syriacus
ciocănitoare de grădini

Dryocopus martius
ciocănitoarea neagră

Egretta garzetta
egretă mică

Emberiza hortulana
presură de grădină

Falco cherrug
șoim dunărean, șoim sacru

Falco peregrinus
șoim călător

Falco vespertinus
vânturel de seară,
șoimuleț de seară

Ficedula albicollis
muscar gulerat

Ficedula parva
muscar mic
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Haliaeetus albicilla
codalb,
vulture cu coada albă

Hieraaetus pennatus
acvila mică

Himantopus himantopus
cataligă, piciorong

Hippolais icterina
frunzăriță galbenă

Hirundo daurica
rândunica roșcată

Hirundo rustica
rândunică

Ixobrychus minutus
stârc pitic

Jynx torquilla
capîntortură

Lanius collurio
sfrâncioc roşiatic

Lanius excubitor
sfrâncioc mare

Lanius minor
sfrâncioc cu frunte neagră

Lanius senator
sfrâncioc cu cap roșu
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Larus melanocephalus
pescăruş cu cap negru,
martin cu cap negru

Larus minutus
(Hydrocoloeus minutus)
pescăruş mic

Lullula arborea
ciocârlie de pădure

Luscinia megarhynchos
privighetoare roșcată

Melanocorypha calandra
ciocârlie de Bărăgan

Merops apiaster
prigorie

Miliaria (Emberiza) calandra
presură sură

Milvus migrans
gaie brună, gaie neagră,
șorliță brună

Motacilla alba
codobatură albă

Motacilla flava
codobatură galbenă

Muscicapa striata
muscar sur

Nycticorax nycticorax
stârc de noapte
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Oenanthe isabelline
pietrar răsăritean

Oenanthe Oenanthe
pietrar sur

Oenanthe pleschanka
pietrar negru

Oriolus oriolus
grangur

Pandion haliaetus
uligan pescar, vultur pescar

Parus lugubris
pițigoi de livadă, pițigoi
lugubru, pițigoi jalnic,
pițigoi sihastru

Pelecanus onocrotalus
pelican comun

Pernis apivorus
viespar, șorecarul viespilor

Phalacrocorax pygmeus
cormoran mic

Philomachus pugnax
bătăuș

Phoenicurus phoenicurus
cordoș de pădure

Phylloscopus collybita
pitulice mică
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Phylloscopus sibilatrix
pitulice sfârâitoare

Picus canus
ghionoaie sură

Platalea leucorodia
lopătar

Plegadis falcinellus
țigănuş

Porzana parva
cresteţ cenuşiu

Recurvirostra avosetta
ciocîntors

Sterna hirundo
chiră de baltă

Streptopelia turtur
turturică

Sturnus vulgaris
graur

Riparia riparia
lăstun de mal

Saxicola torquata
mărăcinar negru

Sterna albifrons
chiră mică
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Sylvia atricapilla
silvie cu cap negru

Sylvia curruca
silvie mică

Tringa glareola
fluierar de mlaştină

Sylvia borin
silvie de zăvoi

Sylvia communis
silvie de câmp

Sylvia nisoria
silvie porumbacă

Tadorna ferruginea
călifar roşu

Upupa epops
pupăză
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