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1014 Vertigo angustior
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Vertigo angustior Jeffreys, 1830
1014
The Narrow-mouthed Whorl Snail is a conical-shaped reddish-brown freshwater snail,
growing nearly 2 mm high and 1 mm across. It has been found sporadically in several
places in Romania, but is certainly more widespread. Its status in Romania are
unknown, but it probably vulnerable to habitat destruction (especially the draining and
damaging of wetlands and related vegetation).
Cochilie senestră, ovoid-eliptică, foarte îngustă, spira formată din 4,5 - 5 anfracte, care
cresc regulat, foarte fin şi des striată, de culoare roşcat-brună, cu fantă ombilicală, apex
obtuz, apertură subtriunghiulară, îngustată mult prin turtirea marginii externe, prezintă 2
lamele parietale, cea de lângă sutură mai dezvoltată, cealaltă aflată mai spre interior, o
lamelă columelară puternică, puţin curbată, subverticală, 2 pliuri palatale, primul lung şi
bine dezvoltat, mult prelungit interior, al doilea, cel inferior, mic şi uneori absent;
persitom continuu, mult răsfrânt, îngroşat, cu marginea externă ca un burelet sau
chenar, de culoare albă până la brunie. Dimensiuni: înălţime 1,6 -1,8 mm, lăţime 0,8 0,9 mm.
Specie higrofilă, aproape palustră; trăieşte în locuri umede, sub pietre, printre muşchi,
sub buşteni, la marginea apelor în detritus, în câmpiile umede şi mlăştinoase, printre
crăpăturile arborilor bătrâni ale căror tulpini se găsesc în apă, de obicei în habitate
deschise, neumbrite. În România este o specie de câmpie, dar poate să ajungă la 1000
m altitudine.
Este o specie europeană, cu areal din Irlanda până la Marea Caspică; a fost semnalată
şi din Turcia şi nordul Iranului. Cele mai importante centre de distribuţie sunt în Europa
centrală şi de est, în vestul şi nordul continentului fiind reprezentată prin populaţii
sporadice, de obicei în zonele costiere.
No information
Viaţa acestei specii este foarte puţin cunoscută. În Marea Britanie populaţia în timpul
iernii este formată din generaţii suprapuse (de la juvenili la adulţi reproducători).
Pokryszko (1987) a evidenţiat că 40% din adulţii studiaţi erau afalici (lipsiţi de organele
copulatoare masculine), fapt care îl atribuie unor condiţii particulare ale ecologiei şi
evoluţiei speciei (ap. Killeen, 1995). În ceea ce priveşte hrana, specia este detritivoră şi
microfagă.
Specia este în declin general din cauza dispariţiei şi degradării habitatelor specifice, în
special prin asanarea zonelor umede.
Este inclusă în Cărţile Roşii ale unor state din CE, cum ar fi Austria, Finlanda,
Germania, Marea Britanie ş.a.
Statutul speciei în România este necunoscut; posibil vulnerabilă din cauza reducerii şi

degradării habitatelor specifice (zone umede).
Supravieţuirea speciei este dependentă în întregul ei areal de cunoaşterea şi
monitorizarea populaţiilor, precum şi de prevenirea distrugerii zonelor umede
remanente. Dispariţiile locale atestate în multe arii din Europa demonstrează
sensibilitatea acestui taxon.
Sunt necesare programe de inventariere a habitatelor şi siturilor populate, cartarea
acestora, evaluarea şi monitorizarea populaţiilor cunoscute, protecţia prin toate
mijloacele şi iniţierea unor studii privind ecologia speciei.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
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Vertigo genesii (Gredler, 1856)
Round-mouthed Whorl Snail
1015
The Round-mouthed Whorl Snail is a conical-shaped freshwater snail, with a reddishbrown shell growing about 2 mm high and just over 1 mm wide. It is very similar to
Vertigo geyerii and all records from Romania have to be considered as dubious until
sound systematical and biogeographical research is accomplished. It has been reported
from Bucegi mountains, Oltet Gorges (Vâlcea) and Tisaru Mountain (Vrancea).
Cochilie dextră, scurt-cilindrică sau oval-cilindrică, fin şi regulat striată, ultimul anfract de
obicei neted, roşu-brună, lucioasă, fantă ombilicală adâncă, 4,25-5 anfracte, care cresc
repede, bine curbate, sutură adâncă, ultimul rotunjit bazal, fără chenar marginal pe
cerbix, apertură mică, o treime sau două cincimi din înălţimea cochiliei, înălţime egală
cu lăţimea. Înălţime 1,7 - 1,8 mm, lăţime 1,05-1,12 mm. Grossu consideră că armătură
aperturală este formată de obicei din 4 dinţi mici, unul parietal, un columelar şi două
cute palatale, dar admite că uneori dinţii sunt regresaţi sau chiar lipsesc. Adesea s-au
realizat confuzii între V. genesii şi V. geyerii, toate semnalările din România trebuie
privite cu mult scepticism până la verificarea lor.
În zone calcaroase, văi umbroase şi umede, prin poieni, printre rădăcinile ierburilor, sub
buşteni putrezi, la munte sau zone de deal şi podiş, niciodată în populaţii numeroase,
se mai întâlneşte la baza stâncăriilor, printre plante sau direct pe sol. Se pare că
necesită soluri calcaroase, pH mare şi umiditate ridicată.
Specie arctic-alpină, în special nord-europeană, relict glaciar. Mai abundentă în munţii
din centrul Scandinaviei; populaţii locale în diferitele ţări ale UE. Rară şi sporadică în
întregul areal.
Nu există nici un fel de informaţii privind parametri populaţiilor din România. Starea
actuală a acestora şi tendinţele sunt necunoscute.
Specie calcifilă, higrofilă, generaţii suprapuse, microfagă.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
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1016 Vertigo moulinsiana
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1016
Des Moulin's Whorl Snail is a conical reddish-brown freshwater snail, growing 2.5 mm
high and 1.6 mm wide. It is only known from Romania in the Turzii Gorges, the
Sâncrăieni natural reserve area, and some shells collected from the Siret River
sediments in Vrancea county. Its population's parameters and status in this country are
not known.
Cochilie puternic dilatată, oval-sferică, spira foarte boantă şi apex turtit, lucioasă,
netedă, roşcat-brună, transparentă, adânc ombilicată, 4,5 - 5 anfracte bine curbate,
ultimul cu o calozitate puternică în partea dorsală şi o carenă foarte scurtă la bază.
Apertură cu margini îngroşate interior, cu un chenar puternic, alb, prin turtirea marginii
externe apare ca o inimă întoarsă, ascuţită, la fel de înaltă ca şi de lată. Armătura
aperturală de obicei cu 4 lamele sau dinţi bine dezvoltaţi, unul parietal, un columelar,
palatalul superior şi cel inferior; nu întotdeauna apare şi un bazal foarte scurt, aproape
neobservabil. Dimensiuni: înălţime 2,5 mm, lăţime 1,6 mm; apertura circa o treime din
înălţimea cochiliei.
Specie higrofilă şi calcifilă; în vegetaţia din locuri umede, în apropiere de iazuri, lacuri,
bălţi, mlaştini vechi şi permanente, mai ales în zonele de câmpie. Trăieşte pe tulpini şi
frunze; preferă plante înalte pe care urcă în timpul sezonului de vegetaţie, fiind rar
întâlnită în litieră.
Arealul cunoscut până în prezent se întinde din Irlanda până în Rusia, limita nordică
până în Danemarca şi sudul Suediei, spre sud până în Africa de Nord, dar cea mai
mare parte a populaţiei se află în vestul şi în centrul Europei. În România, identificată în
Valea Oltului superior, în rezervaţia de la Sâncrăieni.
Nu se cunosc parametri populaţionali din România.
Viaţa acestei specii este foarte puţin cunoscută. Este foarte probabil o specie anuală,
calcifilă, higrofilă, macrofitofilă, microfagă.
Este sporadică în întregul ei areal şi au fost documentate multe extincţii locale din
cauza distrugerii habitatelor specifice. Principalele cauze ale declinului sunt legate de
modificarea regimului hidrologic al habitatelor (asanări, drenări, desecări, lucrări
hidrotehnice etc.). Este necesară cunoaşterea şi monitorizarea tuturor populaţiilor
acesteia, precum şi studiul ecologiei ei. Cercetarea ar trebui să se concentreze pe
următoarele direcţii:
- determinarea, evaluarea şi cartarea tuturor populaţiilor, îndeosebi a izolatelor de la
marginea arealului (România s-ar putea să reprezinte una dintre limitele estice ale
acestuia);
- demararea unui program naţional de biomonitoring şi inventariere;
- protecţia strictă a siturilor populate;

- progrese în cunoaşterea biologiei acestei specii.
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1032 Unio crassus
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Unio crassus Philipsson, 1788
Thick-shelled River Mussel
1032
The Thick-shelled River Mussel is one of the most characteristic freshwater species of
the Romanian Inner Carpathian Basin, growing 30 – 70 mm long. It is found in flowing
waters from hills, plateaux, depressions, sometimes also mountain brooks and rivers (at
lower altitudes), often being the single bivalve species present. Its presence indicates a
certain quality of the water and sediments; its range was drastically reduced during the
period of industrialisation and agricultural intensification. Today, apart from some parts
of the upper Mureş and Someş rivers, it survives mostly in clean tributaries, sometimes
in very small brooks (though even these are increasing threatened from household
wastewater discharges).
Valve eliptice sau trunchiat-ovale, de obicei cu lungimea mai mică decât dublul înălţimii,
cu pereţi groşi, culoare variabilă de la verde -bruniu deschis cu raze radiare până la
maron-închis spre negru. Regiunea anterioară bine rotunjită, largă şi scurtă. Partea
posterioară adesea dilatată, alungită, cu un rostrum obtuz şi subtruncat. Marginile
superioară şi inferioară în general paralele; marginea inferioară dreaptă sau
subrectilinie în zona mediană. Marginea posterioară şi liniile de creştere sunt uniform şi
paralel curbate. Umbonele relativ evident, proiectat puţin peste marginea superioară;
ocazional nu iese deloc în evidenţă, fiind frecvent erodat prin mecanisme fizico-chimice.
Unele forme ecologice pot fi reniforme, ovoide, mai mult sau mai puţin dilatate.
Dinţii cardinali sunt puternic dezvoltaţi, groşi, subconici, denticulaţi, cel posterior de pe
valva stângă foarte dezvoltat, triunghiular, iar cel anterior de pe aceeaşi valvă este mai
subţire, crenelat, cu suprafaţa uşor înclinată. Pe valva dreaptă, înainte de dintele
cardinal interior se găseşte o gropiţă largă, adâncă, lângă care se găseşte un alt dinte
cardinal mai alungit dar redus. Lamele laterale ridicate, curbate în sus şi ascuţite.
Impresiile muşchilor adductori bine marcate şi profunde, ca nişte gropiţe în interiorul
valvelor.
Dimensiuni variabile: lungimi între 30 - 70 mm, înălţimi cuprinse între 20 - 40 mm, lăţimi
de 20 - 35 mm.
În România populează pâraie şi râuri, mai rar fluvii, fiind mai frecventă în apele din
sectorul colinar şi de podiş decât în cel de câmpie. Este o specie pretenţioasă sub
aspectul condiţiilor de calitate a apei, necesitând ape curgătoare, bine oxigenate şi
sedimente curate; substrat nisipos sau moderat mâlos (fără conţinut exagerat de
materie organică), cu salinitate sub 5‰ (Glöer, 2003).
U. crassus trăieşte (sau mai bine zis trăia) în aproape toată Europa, iar unele surse
pretind existenţa acesteia şi în Mesopotamia. Mai exact arealul ei cuprinde Europa fără
insulele britanice (de unde a dispărut în perioadele glaciare recente), precum şi fără
peninsulele Iberică şi Italică.
La nivel naţional nu dispunem de date care să permită o caracterizare ecologică nici
măcar cu aproximaţie. Motivele sunt legate de lipsa datelor actualizate din Moldova,
absenţa lor din Muntenia şi inconsistenţa celor din Dobrogea. Există evaluări ecologice
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valabile numai pentru unele populaţii, mai abundente, din Transilvania, Banat şi
Crişana, din ultimii 10 ani. În unele cazuri este posibilă specificarea categoriei
dimensiunii efectivului, a stării de conservare, de izolare şi evaluarea globală, aşa cum
este redat mai jos.
În mod caracteristic este o specie reo-oxifilă, psamo- sau psamo-pelofilă (cu condiţia ca
mâlul să nu prezinte o încărcătură prea mare de substanţă organică, care să genereze
procese de descompunere anaerobă), relativ stenobiontă, pretenţioasă la condiţiile de
calitate ale apei şi sedimentelor, ceea ce determină pe de o parte gradul sporit de
periclitate la modificarea condiţiilor de viaţă sub incidenţa impactului antropic, iar pe de
altă parte calităţile ei incontestabile de bioindicator al unui grad sporit de calitate a
mediului. Dispariţia speciei din acele ape în care a fost atestată indică, prin contrast, o
depreciere gravă a condiţiilor mediului acvatic.
Prin urmare, bivalvele, iar dintre acestea în mod special Unio crassus, care apare adesea
ca singura Unionidă capabilă să populeze lungi sectoare ale râurilor, sunt un factor
important în epurarea apelor impurificate, fiind totodată un element de control al înfloririi
apei.
Unio crassus este o specie cu sexe separate, elementele sexuale masculine eliminate
în apă ajung odată cu materia nutritivă în cavitatea paleală a bivalvelor femele, procesul
de fecundare, constituirea zigotului, glochidioza şi creşterea timpurie de larvei
(glochidia) făcându-se în lamelele branhiale ale femelelor, mai ales în lunile aprilie mai.
Până în prezent specia de interes nu este inclusă în nici o Listă Roşie oficială din
România, şi nici nu apărea în Legea Mediului 462. În Lista Roşie a speciilor ameninţate
a IUCN din 2006, această specie este de asemenea încadrată la categoria nt (near
threatened).
După cum am specificat anterior, dacă în perioada 1960 - 1990 principalele cauze ale
dispariţiilor locale sau regionale ale speciei Unio crassus (şi a multor altora) erau legate
de poluarea industrială şi de lucrările hidrotehnice, în prezent poluarea casnică difuză,
dar - în continuare - şi amenajările cursurilor de apă sunt printre cele mai importante
ameninţări. Efectele impactului antropic sunt traduse în modificarea, alterarea şi
fragmentarea habiatelor specifice.
Dintre lucrările hidrotehnice efectuate de om, regularizarea şi canalizarea râurilor au
efecte negative foarte puternice asupra acestei specii. Dacă malurile şi patul canalelor
sunt stabile atunci acestea pot fi compatibile cu existenţa moluştelor. Aceste condiţii se
întâlnesc însă destul de rar. De cele mai multe ori liniarizarea cursului de apă are ca efect
dispariţia zonelor cu curgere lentă şi antrenarea la orice viitură a sedimentelor fine care
constituie habitatele preferate ale bivalvelor. Bivalvele nu pot trăi în nisipuri şi pietrişuri
rulate permanent. Expunerea acestora la modificări bruşte ale nivelului apelor constituie
încă un impediment pentru închegarea unor populaţii stabile. Tot o acţiune nefastă este
produsă de dragarea albiilor, în care intervine întregul cortegiu de procese enumerate
anterior. Modificarea substratului şi a regimului hidrologic sunt agravate de reducerea sau
dispariţia vegetaţiei acvatice şi palustre marginale, care adăposteşte asociaţiile
macrofitofile. Cel mai adesea regularizarea cursurilor de apă este corelată de reducerea
sau chiar dispariţia luncii inundabile.
Exploatările de sedimente, balastierele, sunt frecvent asociate cu dispariţia acestei
specii şi a multor altora bentonice, reofile, din lungi sectoare, deoarece, asemănător cu
aşa-zisele "amenajări hidrotehnice", sunt urmărite doar profitul şi normele tehnice
inginereşti de profil, nicidecum şi principiile ecologice ale menţinerii ecosistemelor,
respectiv regulile dezvoltării durabile. Ingineria actuală aplicată la noi, indiferent de
categorie, este extrem de puţin prietenoasă faţă de mediu.
În urma analizelor efectuate pe Mureş am constatat 6 efecte negative majore ale
exploatărilor de sedimente din lunca şi albia acestui râu (Sárkány-Kiss şi Sîrbu, date
nepublicate), care se pot generaliza la toate activităţile similare:
Exploatarea excesivă a sedimentelor din albia râului, peste valorile contractate;
Aplicarea unor tehnici necorespunzătoare care contravin principiilor ecologice ale
exploatării resurselor naturale, având ca efect eroziunea malurilor, adâncirea albiei şi
intersectarea pânzelor freatice.
Distrugerea sau desfiinţarea comunităţilor bentonice.
Poluarea albiei şi a luncii inundabile cu reziduuri petroliere precum şi abandonarea
materialelor artificiale utilizate în exploatare (ţevi de beton, resturi de piese metalice,
anvelope etc.).

Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor în gropile şi şanţurile rămase în urma
exploatărilor de suprafaţă din lunca inundabilă de către localnici sau chiar de firma care
a contractat exploatarea.
Desfiinţarea unor zone umede valoroase din lunca inundabilă.
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Nu are denumire populară consacrată
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)
Green Club-tailed Dragonfly
1037
The Green Club-tailed Dragonfly has a green face, eyes and forehead; the upper lip and
the cheeks are yellow-grey; the thorax is green, with conspicuous straight black stripes;
the underside of the thorax is yellow-grey. The hind wings have a basal area formed by
three large cells. The larvae occur in clear, fairly shallow flowing watercourses, with
coarsely sandy bottoms and well-vegetated river banks. The larval stage lasts 3 – 4
years. Adults fly during June - August. Conservation measures include protection of
natural river courses, with a natural flow regime, and no pollution.
Masculul: Faţa, ochii şi fruntea sunt de culoare verde. Occipitalul este galben-verzui.
Buza de sus şi obrajii sunt galben-cenuşii. Pe sutura dintre frunte şi clipeu se găseşte o
linie neagră, îngustă. Vertexul este negru, cu o pată mare rotundă, de culoare galbenă.
Torecele este verde, cu dungi negre, drepte, bine conturate. Benzile mezo-metapleurale
pornesc aproape de stigmele metatoracice. Faţa ventrală a toracelui este colorată
galbe-cenuşiu. Benzile anteumerale sunt foarte apropiate de banda mediană, unindu-se
cu aceasta în partea anterioară. Pterostigma aripilor de culoare brună-întunecată, este
mai scurtă în aripile anterioare decât în aripile posterioare. Nervura costală este gălbuie.
În aripile posterioare există un câmp anal format din trei celule. Tibiile şi femurele sunt
galbene, cu dungi negre, tarsele sunt negre. Toate segmentele abdominale sunt mai
înguste spre partea lor posterioară, segmentele 7 - 9 sunt lăţite. Segmentele
abdominale 1 şi 2 sunt verzi cu pete galbene, celelalte segmente sunt negre cu pete
galbene, care nu ating marginea posterioară a segmentelor. Apendicii anali sunt gălbui;
apendicii superiori sunt lungi cât segmnetul 10 abdominal, cu vârfurile rotunjite şi
apropiate; apendicii inferiori sunt mai scurţi, cu o tăietură mediană profundă.
Femela: Marginea occipitală prezintă două proeminenţe drepte, dinţate, galben-roşiatice
cu vârful negru. Pterostigma este mai deschisă decât la mascul. Abdomenul este
cilindric. Petele de pe segmentele abdominale sunt mai late decât la mascul şi au
culoare galbenă-verzuie.
Larvele trăiesc în ape curgătoare curate, cu maluri acoperite cu vegetaţie abundentă, în
zonele cu substrat nisipos, preferă nisipul grosier şi apele cu adâncime mică.
Delta Dunării; Mureşul Inferior; Criş; Munţii Sebeşului.
În România nu sunt publicate studii care să permită evaluarea mărimii populaţiilor la
nivel naţional.
Dezvoltarea larvară durează 3 - 4 ani, în cazuri particulare 2 ani. Adulţii zboară în
perioada iunie - august. Eclozarea are loc în râu la adâncimi cuprinse între 3 şi 30 cm.
Conservarea faciesului natural al râurilor şi a vegetaţiei ripariene. Rectificarea malurilor,
canalizarea duc la dispariţia speciei, datorită modificării vitezei de curgere a apei şi
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creşterii adâncimii. Este importantă păstrarea regimului natural transport al
sedimentelor. Măsuri de protecţie împotriva poluării
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Nu are denumire populară consacrată
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Large White-faced Darter
1042
This Large White-faced Darter is characterised by a black labium (mouthpart). The male
has a metallic black thorax with red pre-shoulder stripes; the sides of the thorax are
whitish with red stripes and the space between the wings is red. The 7th abdominal
segment has a yellow spot. The female has yellow to red markings on its thorax and its
abdomen, as well as a yellow spot like that of the male. Larvae inhabit still or slowflowing waters. Adults fly from May to July. It has been found in River Cibin watershed,
River Jiu and the Tinovul Mare Poiana Stampei wetland area. Necessary conservation
measures include maintaining the slow flowing sections of rivers and neighbouring
vegetation, and prevention of pollution.
Labium de culoare neagră.
Masculul: Toracele este negru cu luciu metalic, dungile anteumerale sunt roşii, feţele
laterale ale toracelui sunt albicioase cu dungi roşii, spaţiul dintre aripi este roşu. Baza
aripilor anterioare are urme de pete în spaţiul subcostal şi cubital. La baza aripilor
posterioare pata negră are formă triunghiularăşi trece peste capătul membranulei.
Pterostigma este negricioasă. Abdomenul este îngustat în dreptul segmentelor III şi IV,
iar partea terminală este în formă de fus; pe segmentele II şi III există câte o pată de
culoare roşie; pe segmentele IV, V şi VI petele sunt de culoare brună; pe segmentul VII
pata este brună. Segmentele abdominale VII – X sunt de culoare brună.
Femela: Desenele toracelui şi cele abdominale sunt galben–roşiatice, cu excepţia petei
de pe segmentul VII abdominal care este galbenă ca şi la mascul. Baza aripilor
anterioare este hialină. Aripile posterioare prezină urme de pete puţin distincte în spaţiul
subcostal şi pete negre tivite cu galben în spaţiul cubital.
În stadiul larvar preferă apele stătătoare sau lin curgătoare; prefera mediul acid, a fost
semnalată în turbării.
Râul Cibin, Râul Jiu, Tinovul Mare Poiana Stampei
În România nu sunt publicate studii care să permită evaluarea mărimii populaţiilor la
nivel naţional.
Zboară din luna mai până în luna iulie.
Conservarea bălţilor din zona inundabilă şi a zonelor lenitice ale râurilor; măsuri de
protecţie împotriva poluării
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1044 Coenagrion mercuriale
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Libelula Mercur
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Southern Damselfly
1044
The Southern Damselfly is a rather small dragonfly (body length 29 mm, wingspan 30 40 mm). The male is metallic black with blue bands. The shoulder lines are narrow,
coloured blue, as is the space between the wings. Females have green shoulder lines
and greenish spots between the wings. Females have two colour forms: they can be
predominantly blue or predominantly greenish-yellow. This species lives in wetlands
near lakes and rivers. Its reproductive cycle last two years with eggs laid in June and
July; it overwinters as a larva.. It flies from May to August; the flight is low and over short
distances. It has been certainly reported in the River Nera watershed, River Jiu and in
the Piatra Craiului area. It is included in the IUCN Red List as Critically Endangered.
Libelulă de talie mică (lungimea corpului: 29 mm, anvergura aripilor: 30 - 40 mm).
Masculul: Capul pe partea superioară şi posterioară este de culoare neagră - metalică,
iar pe partea anterioară este albastru, cu dungi tarnsversale negre. Petele postoculare
sunt mici. Protoracele este de culoare neagră–metalică cu margini albastru-albicios, are
forma unui arc de cerc crestat la mijloc. Sintoracele pe partea dorsală este negru–
metalic. Liniile umerale sunt înguste, de culoare albastră. Sapaţiul dintre aripi este
albastru. Pterostigma este mică, mai scurtă decât celulele învecinate, rombică, are
culoare neagră, cu marginea deschisă. În aripile anterioare sunt 9 - 11 nervuri
transversale postnodale, iar în aripile anterioare sunt 8 - 10 nervuri. Anala bazală este
puţin mai mică sau egală cu nervura transversală cubitală. Nervura transversală cubitală
este mai aproape de a doua nervură transversală antenodală decât de prima. Poziţia
arcului este distală faţă de a doua nervură transversală antenodală. Latura distală a
subtriunghiului este frântă la mijloc sau spre porţiunea anală. Abdomenul este albastru,
pe primul segment abdominal se află o pată de culoare neagră - metalică, care atinge
marginea posterioară a acestui segment. Pe segmentul II abdominal este o pată foarte
variabilă, dar care ajunge până la marginea posterioară a segmentului. Segmentele III VII au pete mari, negre. Segmentul VIII este în totalitate albastru. Pe segmentul IX este
o pată neagră, iar segmentul X este în totalitate negru. Apendicii anali superiori sunt
lungi cât segmentul X abdominal, apendicii inferiori sunt puţin mai scurţi sau egali cu cei
superiori, au baza lăţită, iar vârfurile încovoiate spre interior.
Femela: Are liniile umerale verzi. Spaţiul dintre aripi are pete verzui. Lobii protoracelui
prezintă formă caracteristică: lobul median este mai lat şi proeminent, iar lobii laterali
sunt plani. Abdomenul este negru - verzui. Primul segment abdominal are, pe faţa
superioară, o pată neagră, mare. Pe segmentul II abdominal este o pată alungită şi
segmentată la mijloc. Restul segmentelor abdominale prezintă pete mari, negre; la
partea posterioară a acestor segmente sunt inele verzi, înguste, adesea întrerupte.
Apendicii anali superiori sunt de culoare galbenă cu dungi mediane dorsale negre.
Apendicii anali inferiori sunt de culoare neagră. Femela are două forme de culoare:
forma homeocromă - la care predomină culoarea albastră, şi forma heterocromă - la
care predomină culoarea verde - gălbui, lăsând pe segmentele abdominale VIII - X inele
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terminale de culoare albastră.
Pentru identificarea masculilor acestei specii este necesară analiza apendicilor anali.
Femelele speciilor genului Coenagrion sunt foarte asemănătoare, de aceea sunt greu
de identificat.
Trăieşte în zone mlăştinoase din apropierea lacurilor sau râurilor. A fost semnalată pe
lângă ape calcaroase.
Bazinul râului Nera, Râul Jiu, zona Piatra Craiului.
În România nu sunt publicate studii care să permită evaluarea mărimii populaţiilor la
nivel naţional.
Ciclul reproductiv durează doi ani. Zboară în perioada mai - august. Zborul este jos şi pe
distanţe scurte, adulţi stau aproape de locul de depunere al pontei. Depunerea pontei
are loc în iunie - iulie în ţesuturile plantelor acvatice sau în nămol. Adulţii trăiesc 1 - 2
săptămâni. Iernează în stadiul larvar.
IUCN: critically endangered (CR). Conservarea zonelor mlăştinoase din albia majoră a
râurilor şi a vegetaţiei acvatice caracteristice; protecţia împotriva poluării.
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Fluturele Maturna
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
Scarce Fritillary
1052
The Scarce Fritillary prefers small, bushy clearings in mixed deciduous woodland,
sometimes in damp situations. The adults rest and roost in trees and feed on the nectar
of shrubs.
Culoarea de fond a aripilor si marginea neagra a acestora variaza foarte mult local si
regional. De asemenea pot sa apara diferenate intre indivizii aceleasi colonii sau intre
sezoane.
Habitatele preferate sunt luminisurile mici, care au frasin sau copaci tremurători în zone
de pădure de foioase, adesea în văi calcaroase, câteodată în locuri umede.
Tip de habitat: R4402. R4403. R4404 (preferential).
Răspândită în centrul şi estul Europei, Caucaz, Urali, estul Kazakhstan, sudul şi vestul
Siberiei, Transbaikal, Mongolia.
Romania?
Populatiile din sud-vestul si vestul tari sunt puternice. Cele din Transilvania sunt izolate
si mult mai firave. Populatiile din Dobrogea sunt izolate si, exceptand cea din Padurea
Babadac, foarte firave.
Plantele gazdă pentru larvă (înainte de hibernare) sunt: Fraxinus excelsior, Populus
tremula, Salix caprea. Ouăle sunt depuse de obicei pe frunzele exemplarelor mai mici
de 6m ale acestor plante. Larvele se hrănesc şi hibernează într-o pânză de mătase
care cade toamna pe pământ odată cu frunzele moarte. După hibernare larvele se
împrăştie şi se hrănesc individual cu Fraxinus excelsior, Populus tremula, Plantago
lanceolata, Veronica chamaedrys, Lonicera periclymenum sau Succisa pratensis. În
captivitate, o parte din larve au avut nevoie de două cicluri sezoniere pentru a ajunge la
maturitate.
În multe regiuni declinul speciei a fost atribuit managementului pădurilor, drenajului şi
distrugerii habitatelor pentru agricultură.
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Fluturaşul Albastru cu Puncte Negre
Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779)
Scarce Large Blue Butterfly
1059
The Scarce Large Blue Butterfly occurs in isolated populations in Crisana, Maramures
and Transylvania regions. In a few areas it cohabitates with M. nausithous. It prefers
marshy meadows with an abundance of Sanguisorba officinalis.
General description needed
Preferă pajiştile mlăştinoase foarte bogate in Sanguisorba officinalis.
Răspândită în Pirinei, centrul Europei, Caucaz, centrul şi sudul Uralilor, Siberia,
Kazakhstan, Mongolia, nordul Chinei, Corea şi Japonia.
In Europa se găseşte foarte rar si local. Franţa, nordul Suediei, nordul Italiei (Piedmont,
Trieste), centrul şi sudul Germaniei, Austria, Ungaria, Slovacia, sudul Poloniei, sud vestul Lituaniei (se cunoaşte o singură populaţie). Exctinct In Belgia este considerat
disparut. A fost reportată in Spania, la Valle d’Aran, dar trebuie confirmat. Se întâlneşte
adesea cu Maculinea nausithous.
Populatii izolate, localizate in Crisana, Maramures si Transilvania. Din Moldova numai
la nord de Botosani. Populatiile cele mai mari sunt in Poiana Narciselor de la Vad
(1000-3000 indivizi), imprejurimile Clujului si Satu Mare.
Ouăle sunt depuse pe flori. Larvele/pupele sunt îngijite de Myrmica sabuleti, M. rubra,
M. scabrinodis sau M. vandeli.In Romania este mai frecventa decat M. nausithous.
Cercetarile legate de biologia si ecologia speciei se afla in curs de derulare. In coloniile
de la Cluj, Apahida si Radauti M. nausithous cohabiteaza cu M. teleius.
Are o perioadă de zbor pe an, mijlocul lui iunie/ mijlocul lui august.
Mentinerea habitatelor umede cu Sanguisorba officinalis si furnica gazda (genul
Myrmica).
Mentinerea agriculturii traditionale (cosit, pasunat) in vederea impiedecarii instalarii
tufarisurilor.
Efectuarea cosirilor inainte de perioada de zbor a fluturilor si dupa primele trei stadii
larvare, respectiv inceput de iunie si sfarsit de august/septembrie.
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Lycaena dispar (Werneburg, 1864)
Large Copper Butterfly
1060
The Large Copper is widespread in Romania with the largest most viable populations in
Danube Delta, Transylvania and Banat regions.
Este usor de recunoscut dupa culoarea aripii inferioare gri-deschis care trece spre
albastru deschis la baza aripii si dupa modul de dispunere a petelor negre.
In Romania habitatele preferate sunt paduri de stejar inmlastinite sau umede, bogate in
Polygonum bistorta, baza trofica larvara a speciei.
In Europa fluturele poate fi intalnit si in terenuri mlastinoase de la marginea lacurilor,
râurilor şi canalelor. Plantele gazdă pentru larvă sunt: Rumex hydrolapathum, R.
crispus, R. aquaticus. În Grecia se stie ca larvele din prima pontă intră in diapauză în
iunie, ramânând inactive până în primăvara următoare.
Arealul speciei cuprinde Europa şi nordul Turciei. Foarte locala în colonii larg dispersate
în Franţa, nordul Italiei,Germania, România, Lituania, sudul Finlandei, Polonia, nordul şi
centrul Greciei, partea europeană a Turciei. În Grecia şi Ungaria, indivizii din a doua
pontă se apropie sau chiar depăşesc în mărime forma batava.
In Romania sunt prezente numeroase colonii si populatii cu numar mare de indivizi.
Datorita drenarii zonelor umede, unele populatii si colonii au disparut sau se afla in
pragul disparitiei (Banat, Muntenia). Populatii viguroase se pastreaza inca in Delta
Dunarii, Transilvania si Banat. Numarul indivizilor dintr-o populatie variind intre 100 si
1000 indivizi. Desigur exista si populatii cu numar mult mai redus de indivizi.
În majoritatea locurilor unde se întâlneşte are două perioade de zbor, în mai/ iunie şi în
august. În schimb are o singură perioadă de zbor în regiunile reci, nordice şi s-a
raportat a treia pontă în unele localităţi din S Europei. In primavara din anul 2007,
perioada de zbor pentru populatia de la Poiana cu Narcise (Vad, jud. Brasov) a inceput
pe 30 aprilie.
Statutul speciei in Roamania este VU (vulnerabil), iar pe plan local variaza intre NT
(near threatened) şi CR (critically endangered), in functie de gradul de deteriorare al
zonei respective.
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Fluturaşul Albastru
Maculinea nausithous (Bergasträsser,1779)
Dusky Large Blue Butterfly
1061
The Dusky Large Blue has a wingspan of 28 – 37 mm. It frequents rough, tussocky
moist grasslands such as Molinion or humid Arrheanterion, with low intensity
agricultural use or periodically abandoned; such sites are also favoured by the closely
similar M. teleius. It is almost totally restricted to Sanguisorba officinalis for feeding.
They have a small home range and do not readily leave their habitat patch. The
caterpillars are myrmecophilous and possess glands which produce various kinds of
secretions to attract ants.
In Romania, there are two dispersed populations, one in Transsylvania near Cluj and
another near Botosani; they total about 15,000 individuals.
Maculinea nausithous, anvergura: 28-37mm, se deosebeste de specia asemanatoare
M. teleius prin nuanta mai intunecata a fondului aripilor. Marginea fetei dorsala a aripilor
este tivita cu cenusiu- negru, iar campul median este albastru intunecat cu un sir de
pete negre pe ambele aripi. Caracterul distinctive se obesrva pe fata ventrala a aripilor,
care la M. nausithous sun lipsite de sirul marginal de pete. Fondul fetei ventrale a
aripilor este ciocolatiu, iar la M. teleius cafeniu.
General description needed
6410 Monilia meadows on calcareous, peaty or clayely-siltladen soils
In Europa centrala este raspandita insular prin populatii si colonii de diferite dimensiuni.
Prin intreruperea culoarelor de legatura, si prin afectarea habitatului numeroase colonii
si populatii au disparut. In unele tari (Olanda, parti din Elvetia, Germania, etc) specia a
disparut. Desi are o distributie punctiforma, din nordul Spaniei pana in Ungaria M.
nausithous este present prin mai multe populatii si metapopulatii. In Romania pana in
anii 1990 nu se cunostea nici o semnalare certa. Populatia de la Fanatele Clujului a
constituit prima semnalare certa, urmata la cativa ani de cea de la Botosani. Intre
populatiile din Transilvania si cele din Ungaria,. Respective europa centrala, se pare ca
nu exista nici o legatura. Aceasi lipsa de continuitate exista si intre populatia de langa
Cluj sic ea din Moldova.
Intre indivizii din europa Centrala si cei din Transilvania exista diferente morfologice
semnificative, ceea ce ne face sa credem ca avem de-a face cu o populatie relictara,
respective cu o alta subspecie decat cea din Europa de vest. Pentru clarificarea
situiatiei taxonomice au fost initiate studii de genetica moleculara si ecologie
populationala comparativa.
Densitatea populaţilor din vestul României se estimează la 5-6 indivizi/ha iar în spaţiul
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extracarpatic la 13-17 ind./ha. Date vechi estimează efectivul total al speciei în
România la cca 90 milioane indivizi, la o densitate medie de 15 indivizi/ha. Dar în zona
montană, colinară şi de păşune a Dobrogei, pot fi numărate până la 100-150 de
galerii/ha (ex. Limanu, Valul lui Traian, Cetatea Enisala, Gura Dobrogei, Măcin, etc).
Date recente estimează efectivul la 15 000 indivizi.
Specia prefera molinietele si arheanteronetele mezohigrofile (Ebert & Rennwald, 1991).
Fluturii ince sa zboare dupa 10 iulie pana la sfarsitul lui august, mai rar inceput de
septembrie. Prefera pajistile extensive sau fanatele cosite manual, incomplet, de obicei
dupa 10-15 august. Imparte habitatul cu M. teleius. Habitatul poate fi foarte mic si
punctiform. Datorita faptului ca adultii nu zboara mai mult de 1000 m de la un habitat la
altul, izolarea si fragmentarea habitatului constituie cauze importante ale declinului
populational. Nici densitatea mare a plantei gazde – Sanguisorba officinalis nu este
obligatorie. Se cunosc colonii care traiesc in jurul a numai cateva fire de S. officinalis.
Coridoarele de lagatura dintre colonii si populatii constituie elemente esentiale pentru
mentinerea speciei (Wynhoff 2001). Larvele sunt mirmecofile, fiind asociate cu specii de
Myrmica. In Romania cercetari aprofundate asupra acestei specii au inceput in urma cu
un an. Primele rezultate publicate apar in 2008.
Lista rosie a Romaniei: EN. Specia este ameninţată pe tot arealul din cauza distrugerii
habitatului. Se impugn masuri urgente de protectie si conservare, precum si constituirea
unei arii de protectie (parc natural).
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Fluture Auriu
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Marsh Fritillary
1065
The Marsh Fritillary is found in diverse habitats from damp or dry grassy places to
deciduous or coniferous woodland. The ground-colour and black markings are subject
to individual, local and regional variation. In Romania there are a few small and isolated
populations (200 – 300 individuals) in Transylvania and Banat regions.
Culoarea de fond a aripilor si marginea neagra a acestora variaza foarte mult local si
regional. De asemenea pot sa apara diferenate intre indivizii aceleasi colonii sau intre
sezoane.
Se intalneste in habitate diverse: locuri umede sau uscate, inflorite sau ierboase;
luminisuri sau margini de paduri de foioase sau de conifere, pe substrat calcaros sau
acid; teren mlastinos sau buruienos; locuri protejate pe pante muntoase expuse.
Intalnim această specie în Maroc, Algeria, Europa, Turcia, Asia temperată şi Coreea.De
la Pirinei, prin aproape toată Europa, inclusiv Marea Britanie, până la 620N în
Fennoscandia, incluzând Olanda şi Gotland. Lipseşte din centrul şi sudul Greciei,
insulele Mediteraneene şi Peninsula Italică, excepţie făcând Monti Aurunci şi Monti del
Matese.
Romania: izolate in Transilvania si Banat.
Populatii mici, izolate in Transilvania si Banat. In general numarul indivizilor unei
populatii nu depaseste 200-300 indivizi, deseori mult mai putin.
Perioada de zbor ½ aprilie – ½ iulie, in conformitate cu altitudinea.
Ouale sunt depuse in gramezi pe partea inferioara a frunzelor. Larvele se hranesc si
hiberneaza in tesatura de matase.
Plantele gazda pentru larva sunt : Succisa pratensis (N si C Europei), Scabiosa
columbaria si S. Ochroleuca (N-V Greciei), Lonicera periclymenum, L. Implexa,
Gentiana lutea (Suedia), Digitalis sp. (Slovenia) si a fost raportata si pe Plantago sp.
Statutul speciei: EN

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:

Rákosy L., Goia M. & Z. Kovács. 2003. Catalogul Lepidopterelor României (Verzeichnis
der Schmetterlinge Rumäniens). Societatea lepidopterologică română, Cluj-Napoca..
Tolman T., Lewington R. 1997. Butterflies of Britain & Europe (The Completely New
Field Guide). Harper Collins
Laszlo Rakosy
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Ultima updatare:
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1074 Eriogaster catax
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romaneasca
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Molia catax
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
1074
E. catax is a lassiocampid moth that prefers relatively warm biotopes ranging from
forest to sylvo-steppes and limestone grasslands and shrubs. It generally occurs from
lowland to hills (200-700m). In Romania it is relatively rare and local, calssified as
Vulnerable in the Red List of Romania.
Anvergura aripilor : 30-35mm. Corpul si aripile caramizii-roscate cu nuante cenusii,
treimea distala a aripilor asterioare violet. Cele doua benzi transversale sunt galbenportocalii, iar pata discoidala alba, rotunda. Fata dorsala de aceeasi culoare, dar mai
intunecata. Femelele sunt mai mari. Abdomenul se termina cu un smoc de peri cenusiialbiciosi.
Habitatele preferate sunt raristi si liziere de paduri (cvercete) cu caracter termofil,
tufarisuri de paducel si porumbar. Larvele se hranesc cu frunze de Crataegus, Prunus
spinosa, Berberis, Quercus ,mai rar Betula sau Populus. Larvele sunt gregare si pot fi
de departe observate in cuiburile protejate de fire de matase. Este prezenta in zona de
campie si colinara, mai frecventa intre 200-700 m altitudine.
In Europa: din nordul Spaniei pana in Belgia si Olanda, din vestul Frantei pana in
Turcia.
In România: desi prezenta in toate provinciile istorice ale tarii, a fost sporadic si rar
semnalata. Cu siguranta distributia este mai larga decat cea actual cunoscuta.
Densitatea populaţilor din României nu poate inca fi estimate. In unele habitate din
Transilvania, Banat si Crisana, cuiburile de larve nu sunt foarte rare. Fluturii atrasi la
luimina sunt probabili mai rari decat in realitate. In unele cazuri au fost gasite 4-6 cuiburi
cu cateva sute de larve/ha. Fluctuaţiile populaţionale multianuale sunt mari, fiind
determinate de clima, paraziti si boli.
Este o specie nocturna, atrasa la lumina spre miezul noptii. Zborul incepe de la sfarsitul
lunii septembrie si continua in unii ani pana in noiembrie. Larvele au un comportament
gregar, cele adulte fiind deseori parazitate. Impupeaza intre frunze la suprafata solului.
Perioada de zbor : toamna (X-XI), rareori primavara.
VU pe lista rosie a lepidopterelor din Romania. Specia este ameninţată pe tot arealul
din cauza distrugerii habitatelor de tufarisuri si a raristilor de padurede prin plantatii.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de

Rákosy L., Goia M. & Z. Kovács. 2003. Catalogul Lepidopterelor României (Verzeichnis

informare
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der Schmetterlinge Rumäniens). Societatea lepidopterologică română, Cluj-Napoca..
De Freina J. & Witt 1999. Die Sphinges und Bombyces der Westpalearktik.Pro Natura.
Rakosy L., Goia M. & Z.Kovacs 2003. Verzeichnis der Lepidopteren Rumäniens. Soc.
Lepid. Cluj
Laszlo Rakosy
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1078 Callimorpha quadripunctaria
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Fluture vărgat
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761)
Jersey Tiger Moth
1078
The Jersey Tiger Moth is a nocturnal butterfly which is also active during the day. The
large white “V” in the external part of the fore wing makes it easy to recognise. It is
widespread in Europe and it prefers warm areas along forest borders or the vicinity of
water.
Fluture nocturn cu activitate diurna. Aripile superioare sunt negre si prezinta un « V »
alb pe partea terminala a acestora, ceea ce il face usor de recunoscut.
Prefera habitatele nu foarte uscate, umbroase dar calde, de obicei margini de padure
bogate in vegetatie, luminisuri de padure, margini de drumuri forestiere, margini de
paraie si chiar lacuri.
Este larg raspandita in Europa, din Peninsula Iberica peste intraga Europa Centrala si
de Est pana in zona temperata a Rusiei. In nord ajunge pana in Scandinavia, iar in sud
pana in regiunea mediteraneana si vestul Asiei. In Romania este prezenta din zona de
campie pana in etajul montan, fiind frecventa in zona colinar-submontana.
No information
Se hraneste frecvent pe flori de Eupatorium canabinum, dar si pe flori de mur, zmeur si
alte plante, cum ar fi Oreganum sau pe diverse specii de Menta. Perioada de zbor
incepe cu sfarsitul lui iunie si dureaza pana in august.
Nu necesita masuri speciale de protectie si conservare. Pote fi folosita ca specie
umbrela pentru protectia altor taxoni. Declinul speciei se datoreaza distrugerii mediului
de viata, ceea ce inseamna atat distrugerea plantei trofice larvare cat si a ofertei de
nectar pentru adult.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Rákosy L., Goia M. & Z. Kovács. 2003. Catalogul Lepidopterelor României (Verzeichnis
der Schmetterlinge Rumäniens). Societatea lepidopterologică română, Cluj-Napoca.
Laszlo Rakosy
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1082 Graphoderus bilineatus
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Gândacul de Apă Gulerat
Graphoderus bilineatus (DeGeer, 1774)
Predatory Diving Beetle
1082
The Predatory Diving Beetle is 12 – 15 mm long with an oval body. The pronotum is
yellow, with 2 transverse black stripes, their overall width less than the yellow space in
the median area. The elytra is black with small, dense and uniform yellow dots. The
underparts are orange-yellow.
Coleoptera: Dytiscidae. Dimensiuni: 12-15 mm. Corp oval, lenticular. Specia se poate
uşor confunda cu G. cinereus şi G. austriacus. Se caracterizează prin desenul
pronotului, format din 2 benzi transversale negre, anterioară şi posterioară care lasă
între ele un spaţiu galben. La această specie, lăţimea spaţiului galben este de cel puţin
2 ori mai mare decât lăţimea benzilor negre însumate. Elitrele negre cu puncte rotunde
galbene, mărunte, dese şi dispuse uniform. Partea ventrală galbenă-portocalie. Masculii
au tarsele anterioare lăţite disciform, prevăzute cu ventuze ventrale.
Ape stagnante (bălţi şi lacuri mai ales temporare) cu multă vegetaţie submersă. Preferă
apele slab acide, cu Sphagnum.
Europa Centrală.
Mestecănişul de la Reci, Covasna, 530 m, 9.08.1996, 1 ex.
Apariţii sporadice în România. Este necesară o verificare a colecţiilor muzeale mari din
ţară, pentru inventarierea exemplarelor de G. bilineatus, datorită asemănării mari cu G.
cinereus şi G. austriacus.
Iernează ca imago. Acuplarea şi depunerea pontei are loc primăvara în mai. Larvele
înoată lent la suprafaţa apei, vânând mici vietăţi plutitoare, în special larve de ţânţari.
Dezvoltarea durează 4-5 săptămâni. Are 2 generaţii anuale.
Evitarea desecării, poluării şi eutrofizării bălţilor şi lacurilor.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

P. J. van Helsdingen (Ed.) Background information on invertebrates of the Habitats
Directive and the Bern Convention. Part I - Crustacea, Coleoptera and Lepidoptera: 4048.
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Adrian Ruicanescu

13.08.07

1083 Lucanus cervus

Denumirea
romaneasca

Rădaşca, Răgacea sau Caradaşca

Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Stag Beetle
1083
The Stag Beetle is one of the largest insects of Europe, growing 35 – 80 mm long. The
male’s head is usually wider than the prothorax, flattened and supporting two large
mandibles which are much longer than the head. In females, the head is narrower than
the prothorax, while the mandibles are shorter than the head. It is fairly common in
Romania in broadleaf forests.
Coleoptera: Scarabaeoidea: Lucanidae. Dimensiuni: 35-80 mm. Femela mai mică are
capul mai îngust decât protoracele, iar mandibulele nu depăşesc lungimea capului.
Corp castaniu întunecat până la negru. Dimorfism sexual accentuat. Masculii au capul
mai larg decât protoracele, prevăzut cu creste transversale, iar mandibulele lungi până
la o treime din lungimea corpului, prevăzute cu dinţi, asemănătoare coarnelor de cerb.
Pădurile bătrâne de stejar sau gorun.
Europa şi Asia, exceptând N insulelor britanice şi al tărilor nordice
Timişoara, 150 m, 06.1977, leg. Ruicănescu, 1 ex.
Drobeta Turnu Severin (MH), 150 m, păd Stârmina, 06.1977, leg. A. Ruicanescu, 2 ex.,
12.06.1988 3 ex.
Cluj-Napoca, 450 m, 28.06.1984, leg. A. Ruicănescu, 1 ex., 07.1985 1 ex., 1990-2007
multe observaţii fără colectare.
Satu Mare, Tarna Mare, 150 m, 29.06.1984, leg. A.Ruicănescu, 1 ex.
Cheile Turzii, 500 m, 1990-2007, numeroase observaţii în teren
Craiova, 06.1988, 5 ex., leg. A. Ruicănescu
Rimetea (AB) 550 m, 06.2007, 3 ex. Observaţii în teren Ruicănescu
Specie comună în România, se întâlneşte în toate zonele cu păduri de stejar sau gorun.
Specie nocturnă. Larva se dezvoltă in reziduurile lemnoase putrezite din scorburile
stejarilor, timp de 3 ani. Adulţii zboară în perioada mai-iulie.
Conservarea pădurilor de stejar şi gorun. Păstrarea arborilor bătrâni, cu scorburi.
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Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

>50% of the area with at least
1 specimen



DIRECT
Quantity
• Population present
in the site

MP

Comments on attribute assessment

At least 1 specimen in the area
observed annually



> 3 trees with holes with fresh
wood dust that indicates
emergent larval activity



no decline in habitat area



• Structure of
associated
vegetation layers

sparse trees or woodland
edges

*

• Species
composition of
associated plant
community

deciduous forests (Quercus sp)



• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

fresh dead oak trees or cut oak
trunks



*

• Presence of other
required organisms

Quercus sp



*

Alte surse de
informare

P. J. van Helsdingen (Ed.) Background information on invertebrates of the Habitats
Directive and the Bern Convention. Part I - Crustacea, Coleoptera and Lepidoptera: 5358.
Adrian Ruicanescu

• Minimum viable
population size
Population
dynamics
• Evidence of
reproduction /
recruitment
INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species
Habitat condition

*

Maintenance
requirements
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1084* Osmoderma eremita

Denumirea
romaneasca

Gândacul Pustnic

Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Osmoderma eremita Scopoli, 1763
Hermit Beetle
1084*
The Hermit Beetle is a rather large species, 20 – 35 mm long, with a dark-brown body
with a bronze sheen. In males, the head with tubercles above each antennal insertion
and convex roundest pygidium. The fore tibias with teeth at its external margins. It is a
rare species, occurring sporadically and declining in numbers, in broadleaf forest from
the steppe zone up to the beech zone.
Coleoptera: Scarabaeoidea: Cetoniidae. Dimensiuni: 20-35 mm. Corp robust, brun
întunecat sau negru-cafeniu cu luciu bronzat. La masculi capul este sculptat mai
puternic, cu câte un tubercul desupra inserţiei antenei. Pigidiul convex, rotund. La
femele capul este puţin convex, mai mult sau mai puţin triunghiular. Tibiile anterioare
prevăzute cu spini pe marginile exterioare.
Păduri de foioase din etajul stepelor colinare până în etajul fagului.
Europa, din nordul Spaniei, până în Rusia europeană. Lipseşte în Marea Britanie şi în
ţările nordice, cu excepţia sudului Suediei.
Cluj, Cheile Turzii, 500 m, 06.1969, leg. B. Kis, coll. A. Ruicănescu, 1 ex., Baciu, 500 m,
1969, coll. Ruicănescu, 1 ex.
Craiova (1968), Caracal (1969), Bucovăţ (1968) coll. Muz. Olteniei, Craiova; Cheile
Sohodolului (Gorj) 20.06.1995, coll. Muz. Olteniei, Craiova, 1 ex.; Drobeta TurnuSeveerin, Schitu Topolniţei, 300 m, 10.06.1992, leg. Ruicănescu, 1 ex.
Specie din ce în ce mai rară, în declin populaţional şi cu apariţii sporadice.
Specie nocturnă sau diurnă. Larva se dezvoltă în humus-ul din scorburile arborilor
bătrâni rezultat în urma putrezirii lemnului. Este o specie polifagă, consumând putregai
de Quercus, Fagus, Malus, Pyrus, Salix, dar în special fag. Durata de dezvoltare larvară
– 2-3 ani. Imago zboară din mai până în septembrie.
Conservării mediului ambiant. Recomandăm păstrarea arborilor bătrâni cu scorburi. De
asemenea, de evitat supracolectarea. Se poate creşte în laborator.
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Favourable Condition Table (see <link to reference document>)

Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

• Population present
in the site

>50% of the area with at least
1 specimen



• Minimum viable
population size

at least 1 specimen observed
in the area every 3 years



> 1 tree with hollows containing
dark decaying wood dust, with
larvae in



no decline in habitat area
containing species (larval &
adult stages)



• Structure of
associated
vegetation layers

sparse trees or woodland
edges

*

• Species
composition of
associated plant
community

deciduous forests (Quercus,
Fagus, Tilia, Carpinus, Salix)



• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

dead wood with hollows



*

• Presence of other
required organisms

broadleaved species such as
Quercus, Fagus, Tilia,
Carpinus, Salix



*

Alte surse de
informare

Panin S. 1957. Fam Scarabaeidae II, în Fauna R.P.R., Insecta, vol. X, fasc. 4. Ed.
Acad. Rom., pp: 262-264
Ranius T. (Ed.) 2005. Osmoderma eremita (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) in
Europe. Animal Biodiv. And Conserv, 28(1): 1-44.
P. J. van Helsdingen (Ed.) Background information on invertebrates of the Habitats
Directive and the Bern Convention. Part I - Crustacea, Coleoptera and Lepidoptera: 6469.
Adrian Ruicanescu

DIRECT
Quantity

Population
dynamics
• Evidence of
reproduction /
recruitment
INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species
Habitat condition
*

Maintenance
requirements
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1085 Buprestis splendens
No photo

Denumirea
romaneasca

Gândacul Auriu, Gândacul Curcubeu al Pinului

Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Buprestis splendens Fabricius, 1774
Splendid Jewel Beetle
1085
The Splendid Jewel Beetle is 14 – 22 mm long. Its body is golden-green with a copperred sutural stripe, the colour going to blue green towards the lateral margins of the
elytra.
Coleoptera: Buprestidae. Dimensiuni: 14-22 mm. Corp lucios, verde, auriu, zona
suturală a elitrelor roşie-arămie, culoarea virând de la verde la albăstrui spre marginile
laterale. Pronotul punctat, elitrele cu interstriurile impare mai convexe decât cele pare.
Păduri de pin de tip mediteranean sau submediteranean.
Europa şi Rusia, dar cu populaţii insulare
Munţii Cibin, fără date suplimentare, citat în Petri (1912)
B. Herculane (Mt. Domogled), 500-600 m, 07.2000, leg. V. Kuban 2 ex.; 20.07.2007,
leg. N. Rahmé (http://buprestidae.blogspot.com/2007/07/romania-19-22vii2007cypriacis.html)
Specie relict preglaciar. Apariţii sporadice, doar în zona Domogled.
Specie diurnă. Larva se dezvoltă în lemn de pin negru sau larice. Arborii trebuie să fie
uscaţi sau aproape uscaţi. În condiţii neprielnice, durata de dezvoltare poate să fie până
la 20 de ani (Bílý 2002). În mod normal, dezvoltarea durează 3-5 ani.
Conservarea pinilor uscaţi sau parţial uscaţi din zona Domogled. Evitarea
supracolectării. Interzicerea utilizării insecticidelor sau a oricăror metode de combatere
chimică a dăunătorilor din Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei.

Descriere şi
identificare
Habitat
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Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute
DIRECT

Acceptable limits

FC

• Population present
in the site

>1 specimen in the area
observed within 10 years



• Minimum viable
population size

at least 1 specimen in the area
observed within 20 years



MP

Comments on attribute assessment

Quantity
this species may develop over a
period of 20 years, if conditions are
not favourable

Population
dynamics
• Evidence of
reproduction /
recruitment

at least 1 tree with holes with
fresh wood dust that indicates
emergent larval activity



no decline in habitat area



INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species
Habitat condition
• Structure of
associated
vegetation layers

sparse trees or woodland
edges

• Species
composition of
associated plant
community

Pinus nigra var banatic, Larix
decidua



• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

dead or almost dead trees of
Pinus nigra (larvae develop in
dead wood only) on rocky
ground



*

• Forestry operations

retention of dead trees



*

Alte surse de
informare

P. J. van Helsdingen (Ed.) Background information on invertebrates of the Habitats
Directive and the Bern Convention. Part I - Crustacea, Coleoptera and Lepidoptera: 1215.
Petri (1912). Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre
1911. Sieb. Ver. Fur Naturwis. Hermannstadt
Bílý (2002) Summary of the bionomy of the Buprestid beetles of Central Europe
(Coleoptera: Buprestidae). Acta. Entomol. Bohemoslov, suppl. 10.
Adrian Ruicanescu

Disturbance

Fisa completata de:
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de:
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1086 Cucujus cinnaberinus

Denumirea
romaneasca

Gândacul de Scoarţă Roşu

Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)
Flat Bark Beetle
1086
The Flat Bark Beetle has a flat body, 11 – 15 mm long, cinnabar-red, and a flat
triangular head. The antennae, legs and underparts are black.
Coleoptera: Cucujoidea: Cucujidae. 11-15 mm. Corp plat, roşu cinabru. Tâmplele late,
cap triunghiular. Antenele, picioarele şi faţa ventrală negre.
Păduri de foioase sau conifere.
Franţa, R. Cehă, Slovacia, Polonia, Austria, Ungaria, Yugoslavia, Romania, Ucraina.
Bozolnic, Cuzaplac, Sălaj, 07.1997, leg. C. Bere, 1 ex.
Apariţii sporadice, dar specia nu a fost studiată sau inventariată în România.
Se dezvoltă sub scoarţa arborilor morţi. Larva şi adultul sunt prădătoare, atacând larve
de Cerambycidae şi Buprestidae.
Conservarea şi păstrarea arborilor uscaţi sau atacaţi în păduri.
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Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
Fisa completata de:
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Ultima updatare:

<END>

P. J. van Helsdingen (Ed.) Background information on invertebrates of the Habitats
Directive and the Bern Convention. Part I - Crustacea, Coleoptera and Lepidoptera: 2730.
Adrian Ruicanescu
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1087* Rosalia alpina

Denumirea
romaneasca

Croitorul Fagului

Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Rosalia alpina Linnaeus, 1758
Rosalia Longicorn
1087*
The Rosalia Longicorn is 15 – 40 mm long. The antennas can be up to twice as long as
the rest of the body in males, and the same length in females. The elytra are flat, bluegray, with variable black spots, including a prominent one on the thorax, a silky one in
front, and a small one behind. Both the antennas and the legs have the same coloration
as the body. The beetle is nocturnal and the coloration serves as good camouflage
within their preferred habitat of Beech forest. Its status in Romania is unkown.
Coleoptera: Cerambycidae. Dimensiuni: 15-40 mm. Corp cenuşiu albăstrui, mat, cu
pete negre catifelate marginite de o bordură mai deschisă decât fondul. Antenele şi
picioarele albastre deschis cu extremităţile articolelor negre. Antenele sunt mai lungi
decat corpul la ambele sexe, la masculi de aproximativ 1 şi ½ mai lungi la femele cu
puţin mai lungi, articolele 2-5 se termină cu smocuri de peri negri.
Pădurile bătrâne de fag. Preferă arborii bătrâni, izolati în luminişuri sau la marginea
pădurii, mai ales cei parţial atacaţi de alţi dăunători.
Europa, din estul Spaniei până în Rusia europeană. Lipseşte în Marea Britanie şi ţările
nordice.
Orşova (MH), Valea Vodiţei, 200 m, 10.07.1978, leg. A. Ruicanescu, 1 ex.; 3.08.1982, 3
ex.
Specia se află în declin populaţional, supravieţuind în “insule” mai mult sau mai puţin
isolate, cuprinse în arealul iniţial.
Specie nocturnă. Larva se dezvoltă in trunchiul fagilor. Se poate dezvolta şi în alte
esenţe ca: salcie, carpen, stejar, gorun, arin şi măr. Adulţii zboară în perioada mai-iulie.
Se găsesc pe trunchiurile şi ramurile groase ale plantei gazdă, sau pe inflorescenţe, în
special umbelifere unde se hrănesc cu polen.
Pentru a se lua nişte măsuri adecvate, propunem monitorizarea populaţiilor existente pe
termen lung (minimum 5 ani), perioadă în care se vor nota cât mai multe aspecte
privind frecvenţa, abundenţa, densitatea, migraţia indivizilor, preferinţele ecologice, etc.
Ca primă măsură de protecţie propunem menţinerea arborilor bătrâni, atacaţi sau parţial
uscaţi. De asemenea, diminuarea până la eliminare a utilizării insecticidelor în păduri.

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population
Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)

Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

• Population present
in the site

>50% of the area with at least
1 specimen



• Minimum viable
population size

at least 1 specimen in the area
observed at least 3 years in a
row



> 3 trees with holes with fresh
wood dust that indicates
emergent larval activity



no decline in habitat area



• Structure of
associated
vegetation layers

Fagus sylvatica, but can
develops in Salix sp, Carpinus
sp, Quercus sp, Alnus sp and
Malus sp)



*

• Species
composition of
associated plant
community

deciduous or mixed forests
(with Fagus sylvatica); sparse
trees or wood edges of 300 –
1,000 m



*

• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

fresh dead oak trees or cut oak
trunks



*

Alte surse de
informare

P. J. van Helsdingen (Ed.) Background information on invertebrates of the Habitats
Directive and the Bern Convention. Part I - Crustacea, Coleoptera and Lepidoptera: 6973.
http:⁄www.uochb.cas.cz/~natur/cerambyx/rosalia.htm
Adrian Ruicanescu

DIRECT
Quantity

Population
dynamics
• Evidence of
reproduction /
recruitment
INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species
Habitat condition

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

13.08.07

1088 Cerambyx cerdo

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Croitorul Mare
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
1088
The Great Capricorn Beetle is large (30 – 50 mm), with a thin elongated, body and, like
all members of the longhorn family, long antennae. In males, these thread-like antennae
are longer than the body, but in females they are only as long as the hard wing cases
(elytra). The legs and body are black.
Coleoptera: Cerambycidae. Dimensiuni: 30-50 mm. Corp castaniu întunecat până la
negru (jumătatea posterioară a elitrelor este castanie translucidă), lucios. Antenele sunt
mai lungi decat corpul la masculi, la femele ajung până la treimea posterioară a corpului
şi au în prima un aspect noduros. Unghiul sutural al elitrelor se prelungeşte cu un spin.
Protoracele este puternic sculptat şi are pe cele 2 laturi câte un spin.
Pădurile bătrâne de stejar sau gorun. Preferă arborii bătrâni, izolati în luminişuri sau la
marginea pădurii, mai ales cei parţial atacaţi de alţi dăunători.
Europa şi Nordul Africii
Drobeta Turnu Severin (MH), Valea Oglanicului, 200 m, 24.05.1988, leg. A.
Ruicanescu, 1 ex.
Drobeta Turnu Severin (MH), 150 m, 06.1989, leg. A. Ruicanescu, 2 ex.
Bocşa (CS), 08.1955. Leg. V. Radu, 2 ex.
Orşova, Valea Slătinicu Mare (MH), 250 m, 06.2005, leg. G. Gamălă
Specia se află în declin populaţional, supravieţuind în “insule” mai mult sau mai puţin
isolate, cuprinse în arealul iniţial.
Specie nocturnă. Larva se dezvoltă in trunchiul stejarilor timp de 2-3 ani (în funcţie de
condiţiile de mediu). Adulţii zboară în perioada mai-iulie.
Pentru a se lua nişte măsuri adecvate, propunem monitorizarea populaţiilor existente pe
termen lung (minimum 5 ani), perioadă în care se vor nota cât mai multe aspecte
privind frecvenţa, abundenţa, densitatea, migraţia indivizilor, preferinţele ecologice, etc.
Ca primă măsură de protecţie propunem menţinerea stejarilor bătrâni, atacaţi sau
parţial uscaţi. De asemenea, diminuarea până la eliminare a utilizării insecticidelor în
păduri.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)

Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

• Population present
in the site

>50% of the area with at least
1 specimen



• Minimum viable
population size

at least 1 specimen in the area
observed at least 3 years in a
row



> 3 trees with holes with fresh
wood dust that indicates
emergent larval activity



no decline in habitat area



• Structure of
associated
vegetation layers

sparse trees or wood edges
especially

*

• Species
composition of
associated plant
community

deciduous woodland (Quercus,
Castanea) present



• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

fresh dead oak trees or cut oak
trunks



*

• Presence of other
required organisms

Quercus sp



*

Alte surse de
informare

P. J. van Helsdingen (Ed.) Background information on invertebrates of the Habitats
Directive and
the Bern Convention. Part I - Crustacea, Coleoptera and Lepidoptera: 22-26.
http://www.arkive.org/species/GES/invertebrates_terrestrial_and_freshwater/Cerambyx
_cerdo/more_info.html
Adrian Ruicanescu

DIRECT
Quantity
beware of misidentification with C.
scopoli – a very common species

Population
dynamics
• Evidence of
reproduction /
recruitment
INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species
Habitat condition
*

Maintenance
requirements

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

13.08.07

1089 Morimus funereus

Denumirea
romaneasca

Croitorul de Piatră

Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Morimus funereus Mulsant, 1863

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

1089
The Long-horned Beetle has a robust, grey to dark grey body, coarse, with 4 black silky
spots. The antennae are longer than the body in males, about the 2/3 of the elytra in
females. It is nocturnal, living in the lower layes of broadleaf forests. It is fairly common
in Romania.
Coleoptera: Cerambycidae. Dimensiuni: 25-40 mm. Corp îndesat, rugos, cenuşiu mat
(de fapt negru şi acoperit cu peri cenuşii scurţi şi deşi), cu câte 2 pete catifelate negre
pe fiecare elitră. Antenele sunt mai lungi decat corpul la masculi, la femele ajung până
la treimea posterioară a corpului şi sunt cenuşii negricioase. Protoracele are, de
asemenea, pe cele 2 laturi câte un spin.
Pădurile de foioase din etajele inferioare.
Italia, Austria, Polonia, R. Ceha, Slovacia, Ungaria, Albania, Croatia, Slovenia,
Yugoslavia, Bulgaria, Grecia, Romania, R. Moldova
Orsova, Val. Slatinicu Mare, 300 m, 05.1977, leg. Ruicanescu, 2 ex.
4.07.1983, 4 ex.
Orsova, Val. Vodiţei, 300 m, 3.08.1982, leg. Ruicanescu, 2 ex.
Drobeta Turnu-Severin, Val. Oglanicului, 250 m, 22.04.1988, 2 ex.; 3.07.1989, leg.
Ruicanescu, 1 ex.
B. Herculane, Cheile Corcoaieie, 400 m, 26.05.1988, leg. Ruicanescu, 2 ex.
Drobeta Turnu-Severin, Halânga, 150 m, 15.05.1988, leg. Ruicanescu, 1 ex.
Drobeta Turnu-Severin, Val. Jidostitei, 200 m, 10.07.1988, leg. Ruicanescu, 2 ex.
Babadag, Păd Babadag, 150 m, 06.1992, leg. Ruicanescu, 3 ex.
Mtii. Fagaras, Sinca Veche, 500 m, 06.2006, leg. Ruicanescu, 2 ex.
Mtii Măcin, Valea Fagilor, 06.2005, leg. Ruicanescu, 1 ex.
Specie comună în pădurile de foioase din etajele inferioare, mai ales în jumătatea de
sud a României.
Polifag. Specie nocturnă. Preferă arborii uscaţi, parţial uscaţi, sau atacaţi de alţi
dăunători. Larva se dezvoltă în trunchiuri şi ramuri groase timp de 4-5 ani (în funcţie de
condiţiile de mediu). Adulţii aparenţi în perioada mai-iulie.
Nu necesită măsuri speciale de protecţie, în afară de protecţia habitatelor. Ca primă
măsură de protecţie propunem menţinerea arborilor atacaţi, parţial uscaţi.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute
DIRECT

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

• Population present
in the site

>50% of the area with at least
1 specimen



• Minimum viable
population size

at least 1 specimen in the area
observed at least annually



> 3 trees with holes with fresh
wood dust that indicates
emergent larval activity



no decline in habitat area
containing species (larval &
adult stages)



• Structure of
associated
vegetation layers

sparse trees or woodland
edges

*

• Species
composition of
associated plant
community

deciduous mixed forests (with
Quercus, Fagus, Carpinus,
Tilia, Ulmus, etc)



• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

dead or cut wood used by
females for ovipositing



*

• Presence of other
required organisms

broadleaved species (Fagus
sp, Carpinus sp, Quercus sp,
Alnus sp Tilia sp, etc) that have
been damaged or attacked by
pests



*

Alte surse de
informare

P. J. van Helsdingen (Ed.) Background information on invertebrates of the Habitats
Directive and the Bern Convention. Part I - Crustacea, Coleoptera and Lepidoptera: 5963.
http://www.uochb.cas.cz/~natur/cerambyx/morfuner.htm
Adrian Ruicanescu

Quantity

Population
dynamics
• Evidence of
reproduction /
recruitment
INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species
Habitat condition
*

Maintenance
requirements

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

13.08.07

polyphagous species that can
develop in several tree species

1093* Austropotamobius torrentium

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Racul de Ponoare
Austropotamobius torrentium
Stone Crayfish
1093*
The Stone Crayfish is freshwater crustacean growing 8 – 10 cm long that resembles a
small crawfish, to which it is closely related. They breathe through gills and are found in
bodies of fresh water that do not freeze to the bottom – mostly running fresh water
brooks and streams, including those in subterranean caves. In Romania, stone crayfish
are found in the montane regions of Banat, Oltenia and Bihor. They are threatened by
water pollution and their population is in decline.
Este un rac mic (8-10 cm), carapace netedă şi coloraţie variabilă, în funcţie de
expunerea la lumină de la alb până la verde-brun închis, datorită algelor fixate pe
crustă. Rostrul este scurt cu aspect de triunghi echilateral. Cleştii sunt mari cu degete
neregulate, uneori rahitice. Telsonul are spini pe laturile părţii bazale iar articolul
terminal este lung şi rotunjit. Caracterul ce elimină orice confuzie cu Racul de râu este
lungimea bazei antenei ce depăşeşte cu mult solzul antenal. La masculi antenele sunt
mai lungi de cât la femele.
Trăieşte în pâraie de munte în special în zona carstului bănăţean şi oltenesc, preferând
pâraiele repezi, reci şi bine oxigenate cu fund pietros. Se găseşte chiar şi în cursuri
subterane, izbuce, ponoare.
În Europa Centrală la Nord de Alpi, Estul Elveţiei, Peninsula Balcanică. În România
trăieşte în pâraiele de munte din Banat, Oltenia şi Bihor.
Populaţia actuală în România se află în declin, urmare a poluării apelor de suprafaţă
sau subterane.
Reproducerea are loc începând cu luna septembrie şi sfârşeşte în mai-iunie. Ponta este
purtată de femele între pleopodele abdomenului până la eclozare.
Racul de ponor (ca dealtfel toate crustaceele) are nevoie pentru a creşte de năpârlire,
fenomen ce se petrece de 1-2 chiar 4 ori pe an prin înlocuirea vechii cruste cu una nouă
mai mare.
- Directiva Consiliului Europei referitoare la conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice (DCE 92/43 EEC din 21 mai 1992)
- Convenţia de la Berna din 19 septembrie 1979 pentru aderarea României la
Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa
(Legea nr. 13 din 11 martie 1993)
- IUCN Red List for Romania – specie vulnerabilă (2006)
- Ordonanţa de urgenţă privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (anexa 3 şi anexa 4A - din 29 iunie 2007)
- Specii de plante şi de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor
speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică (Lege nr. 462 din
18 iulie 2001)

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)

Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

• Population present
in the site

10 to 50 individuals per 100 m
of river



• Minimum viable
population size

3 to 6 individuals per 100 m of
river





must be censused periodically

50-80% of adult females with
eggs in October – March



upper and middle sections of
rivers



• Presence of
spawning sites

entire specific area





• River channel /
lake-bed
morphology

minimum 8 – 15 cm flowing
water
- optimum up to 30 – 50 cm
flowing water



*

emigration can be possible out from
the water (a few meters)

• Substrate
conditions

gravel, sand or rock (crevice)



• Hydrology

0,1 – 2 m depth
flowing up to 0.1 l/s

*



needs to flow

• Water quality

good oxygenated water, clear
and transparent





• Toxic substances

extremely low level of chemical
pollutions (not affected by
dissolved solved nutrients)





• Presence of other
required organisms

fish and other freshwater
invertebrates



Trichoptera, Ephemeroptera,
Plecoptera

• Availability of food /
prey

decomposing matter (specific)
5 - 15 items / day



carcases
live Annelida, Gastropoda,
Trichoptera, fish, tadpoles, etc.

• Introduced /
invasive
competitors

Astacus astacus,
Astacus leptodactylus
fish



Alte surse de
informare

Băcescu M. C., 1967, Fauna Republicii Socialiste România - Crustacea, Decapoda,
Vol. IV, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, pp. 209-219;
Papadopol, M., Diaconu, G., 1987, Contributions to the knowledge of the morphology of
the Astacid Crayfishes from Romania, vol XXIX, pp. 55-62.
Lucian Pārvulescu

DIRECT
Quantity

Population
dynamics
• Evidence of
reproduction /
recruitment
INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species
Habitat condition

Maintenance
requirements

Competition /
predation

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:

Ultima updatare:

<END>

27.08.07

1114 Rutilus pigus

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare
Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Babuşcă de Dunăre
Rutilus pigus (Lacépède) 1804
Danube Roach
1114
Its mouth has a low position. The dorsal and the pectoral fins are grey; the ventral and
anal fins have yellow tips. The colours became more intense during the breeding
season. It is found in the lower reaches of big rivers. Reproduction occurs in May. It is
has a restricted distribution in Romania. It is protected by Law 462/2001, Emergency
Government Order 236/2000, Habitats Directive and Bern Convention.
Gura net inferioară. Dorsala şi pectoralele sunt fumurii, ventralele şi anala au vârful
galben. Coloritul se intensifică mult în epoca de reproducere: spatele devine violaceu,
dorsala roşcată, pectoralele galben intens.
Trăieşte în fluvii şi râuri lente de şes.
Babuşcă de Dunăre are o răspândire foarte redusă pe teritoriul României.
No information
Trăieşte în fluvii şi râuri lente de şes. Reproducerea are loc în luna mai.
Babuşcă de Dunăre are o răspândire foarte redusă pe teritoriul Româniai. Protejată prin
Legea 13, din 1993 (prin care România ratifică convenţia de la Berna), Directiva
Europeană 92/43/EEC, Natura 2000, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.
236/2000.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

No further information
Doru Banaduc

03.11.07

1105 Hucho hucho

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Lostriţa
Hucho hucho (Linnaeus) 1758
Danube Salmon
1105
The Danube Salmon has a long and thick body, almost round in section, reaching 1.2 –
1.5 m and 10 - 12 kg. The head and mouth are large. The ventral fins are inserted under
the terminal part of the dorsal fin. The lateral line is almost straight. The upperparts are
dark blue, brown or grey, the flanks are silvery. The dorsal and caudal fins have a few
black spots, the other fins are grey or reddish without spots. This fish is found in large
mountain rivers, in deep water with a strong current. It feeds mainly on other fish. Its
distribution in Romania is very limited and its population comprises of only a few
hundred of individuals. It is a highly threatened species because of pollution, illegal
fishing and hydrotechical works affecting its habitat. It is included in the IUCN Red List
and is protected by Law 462/2001, Emergency Government Order 236/2000, Habitats
Directive and Bern Convention.
Corpul alungit şi gros, aproape circular în secţiune. Capul mare (lungimea sa depăşeşte
mult înălţimea maximă), botul conic şi ascuţit. Gura terminală, foarte mare, deschiderea
ajunge sub partea anterioară sau sub mijlocul ochiului. Pedunculul caudal este scund.
Ventralele se inserează sub partea terminală a dorsalei, anala mult în urma dorsalei şi a
ventralelor, iar adipoasa deasupra părţii posterioare a analei. Linia laterală este aproape
rectilinie. Partea dorsală este vânătă, brună sau cenuşie, flancurile sunt argintii iar
partea ventrală albă-argintie sau albă-cenuşie. Dorsala şi caudala cu puţine pete negre;
celelalte înotătoare sunt cenuşii sau roşcate, lipsite de pete. Poate atinge o lungime de
1,2 - 1,5 m şi o greutate de 10 - 12 kg.
Trăieşte în râuri mari de munte (în zona lipanului şi a moioagei), în apă adâncă şi în
curent puternic, fie printre bolovanii de la fundul apei, fie sub malurile râpoase.
Lostriţa are o răspândire foarte redusă pe teritoriul României.
Sute de indivizi.
Trăieşte în râuri mari de munte (în zona lipanului şi a moioagei), în apă adâncă şi în
curent puternic, fie printre bolovanii de la fundul apei, fie sub malurile râpoase. Ziua stă
ascunsă iar noaptea iese la vânat. Reproducerea ae loc primăvara, la sfâritul lunii aprilie
şi în aprilie. Locurile de reproducere sunt localizate în zona lipanului, pe râurile mai sau
la gura afluenţilor acestora, pe substrat de pietriş. Ambii părinţi pregătesc un cuib
scormonind nisipul cu botul şi coada. Icrele sunt galben-portocalii; diametrul lor variind
între 4,8 şi 6 mm. Hrana constă aproape exclusive din peşti, la exemplarele mici
nevertebrate.
Pe teritoriul national specia are un areal foarte restrâns, areal aflat în ultimii zeci de ani
într-o continuă scădere. Pe acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie extrem
de vulnerabilă. Specia este protejata prin: Legea 13 din 1993 (prin care Romania este
parte a Conventiei de la Berna), Directiva Europeană 92/43/EEC, Natura 2000 şi
Oedonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 236/2000 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

no decline in density below a
few tens of individuals per 1
km length of river



at least six year-classes should
be present in significant
densities
at least 25% of the population
should consist of 5+ fish



• Hydrology

oligo-ß-mesosaprobic



• Water quality

river ecological state good



Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

No further information

MP

Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity
• Population present
in the site
Population
dynamics
• Population
structure

INDIRECT
Habitat condition

<END>

Doru Banaduc

03.11.07

Carpathian Fish Index of Biotic
Integrity score at least 4

1122 Gobio uranoscopus

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Porcuşorul de vad
Gobio uranoscopus (Agassiz), 1828
Smalleye Gudgeon
1122
The Smalleye Gudgeon has a dark, thick and cylindrical body and tail root. It occurs in
mountain and hill rivers with fast-flowing water, running at 70 - 115 cm/s, and boulders
on the riverbed. It breeds in May and June, and feeds on algae and small invertebrates.
This fish is not widely distributed in Romania, and has a medium vulnerability. It is
protected by Law 462/2001, Habitats Directive and Bern Convention. Conservation of
this species relies on maintaining good water quality protection and avoiding
hydrotechnical work in its localities.
Corpul şi pedunculul caudal groase şi cilindrice. Mustăţile lungi depăşesc
preopercularul; la îmbinarea celor două buze există câte o prelungire posterioară destul
de puternică, ce se aseamănă cu o a doua pereche de mustăţi. Anusul este mai
apropiat de înotătoarea anală decât de înotătoarele ventrale. Pieptul şi istmul sunt
complet acoperite de solzi. Coloritul în general este întunecat. Faţa dorsală este
cenuşie-verzuie sau brună bătând în roşcat, cu solzii de pe spate având o margine
neagră. În spatele dorsalei există 2 - 3 pete negricioase mari care dau un aspect
brăzdat. Pe laturile corpului există 7 - 10 pete mari rotunde, uneori alungite. Faţa
ventrală este albă - gălbuie. Ajunge la o lungime maximă fără caudală de 10,5 cm, iar
cu caudală de 12,3 cm. Pedunculul caudal gros şi cilindric, grosimea sa (măsurată în
partea anterioară, la marginea posterioară a analei) depăşeşte înălţimea.
Trăieşte în râuri de munte şi deal, localizându-se în zona vadurilor şi repezişurilor, unde
apa are o viteză de 70 - 115 cm/s iar substratul este predominant bolovănos. Există
cazuri în care această specie ajunge şi spre zonele de şes ale unor râuri, dar poate fi
găsit doar în sectoarele cu repezişuri.
Porcuşorul de vad este o specie cu o răspândire relativ redusă pe teritoriul României.
Nu există studii populaţionale pe regiuni întinse astfel încât să fie posibilă o aproximare
statistică relevantă a dimensiunilor populaţiilor acestei specii.
Trăieşte în râuri de munte şi deal, localizându-se în zona vadurilor şi repezişurilor, unde
apa are o viteză de 70 - 115 cm/s iar substratul este predominant bolovănos. Există
cazuri în care această specie ajunge şi spre zonele de şes, dar poate fi găsit doar în
sectoarele cu repezişuri. Deşi în anumite repezişuri se întâlnesc mulţi indivizi, nu
formează însă adevărate cârduri. Reproducerea are loc în perioada mai - iunie,
perioadă în care icrele sunt depuse pe pietre. Hrana constă din perifiton şi nevertebrate
reofile.
Pe teritoriul naţional specia are un areal relativ restrâns; arealul se află în uşoară
scădere în ultimii zeci de ani. Pe acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu
vulnerabilitate medie. Specia este protejata prin: Legea 13 din 1993 (prin care România
ratifică convenţia de la Berna), Directiva Europeană 92/43/EEC, Natura 2000 şi prin
Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice. În vederea protecţiei acestei specii este necesară
conservarea calităţii apei, realizarea construcţiilor ameliorative hidrotehnice cu
consultarea conservaţioniştilor, păstrarea condiţiilor naturale sau apropiat de cele
naturale în anumite sectoare de râu.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

no decline in density below a
few tens of individuals in rapidflowing river sections



at least three year-classes
should be present in significant
densities
at least 50% of the population
should consist of 2+ fish



• Hydrology

oligo-ß-mesosaprobic or ßmeso-α-mesosaprobic



• Water quality

river ecological state good or
moderate



Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

No further information

MP

Comments on attribute assessment
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Habitat condition
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1124 Gobio albipinnatus
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Porcuşorul de şes
Gobio albipinnatus Lukasch, 1933
Whitefin Gudgeon
1124
The Whitefin Gudgeon is a small- to medium-sized fish, growing to a maximum total
length of 12 cm, with a relatively high and laterally compressed body. The dorsal fin has
7, exceptionally 8, radia. The upper parts are light yellowish-grey, and the body sides
have 7 - 8 (rarely 6 to 12) round spots. This fish lives in the Danube and other lowland
rivers with beds of fine sand or clay. It prefers deep water and a slight current, avoiding
those river sections with fast water or still water and muddy beds. It is usally found alone
but sometimes occurs in small shoals. It feeds on benthic fauna, particularly diatoms,
ephemeropterans, etc. The breeding season is May and June. Its distribution has
slightly reduced in recent decades. There are no data about the national population, but
it is a species with a low to medium vulnerability. It is protected by Law 462/2001,
Habitats Directive and Bern Convention.
Talia mică până la mijlocie. Lungimea totală maximă până la 12 cm. Spinarea şi
abdomenul rotunjite. Capul mai mult sau mai puţin comprimat lateral. Buzele subţiri,
nepapiloase. O pereche de mustăţi. Solzi persistenţi. Faţa dorsală a corpului, până la
inserţia dorsalei, comple acoperită cu solzi. Solzii de pe baza analei nu sunt lăţiţi. Spinii
branhiali scurţi şi distanţaţi. Dinţii faringieni dispuşi pe două rânduri, încârligaţi la vârf şi
nezimţaţi. 7 excepţional 8 radii divizate în dorsală. Ochii mari, aproape egali cu speţiul
interorbitar. Corpul relativ înalt şi comprimat lateral; pedunculul caudal mai înalt decât
gros. 4 solzi între linia laterală şi ventrale. Faţa superioară este gălbuie-cenuşie deschis,
faţa dorsală a capului cenuşie închis, cu pete şi dungi mai întunecate. Pe laturi 7-8, rar 6
sau până la 12 pete rotunde.
Trăieşte în Dunăre şi în cursul inferior al râurilor de şes cu substrat de nisip fin sau
argilă. Preferă locuri cu apă ceva mai adâncă şi curent slab. Evită sectoarele cu apă mai
rapidă sau stătătoare şi fund mâlos.
Porcuşorul de şes are o răspândire sub media speciilor de pe teritoriul României.
Nu exista studii populationale pe regiuni intinse astfel incat sa fie posibila o aproximare
statistica relevanta a dimensiunilor populatiilor acestei specii.
Trăieşte în Dunăre şi în cursul inferior al râurilor de şes cu substrat de nisip fin sau
argilă. Preferă locuri cu apă ceva mai adâncă şi curent slab. Evită sectoarele cu apă mai
rapidă sau stătătoare şi fund mâlos. Trăieşte mai mult solitar, uneori în cârduri mici. Se
hrăneşte doar cu faună bentonică, în special diatomee, efemeroptere, etc.
Reproducerea are loc în perioada mai şi iunie.
Pe teritoriul national specia are un areal sub media speciilor de peşti din România;
arealul se află în scădere în ultimii zeci de ani. Pe acest teritoriu se poate considera ca
fiind o specie cu vulnerabilitate scazută/medie. Specia este protejata prin: Legea 13 din
1993 (prin care Romania este parte a Conventiei de la Berna), Directiva Europeană
92/43/EEC, prin Legea nr. 462/2001 (şi ultimele amendamente) referitoare la ariile
naturale protejate si conservarea habitatelor, florei si faunei salbatice, lista IUCN a
speciilor ameninţate.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

no decline in density below
three individuals per 100m2 of
the river sector



at least three year-classes
should be present in significant
densities
at least 50% of the population
should consist of 2+ fish



• Hydrology

oligo-ß-mesosaprobic or ßmeso-α-mesosaprobic



• Water quality

river ecological state good or
moderate



Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

No further information

MP

Comments on attribute assessment
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Avatul
Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
Asp
1130
The Asp has an elongated, somewhat laterally compressed body. The eyes are small,
well separated, and forward looking. The mouth is large and terminal, with white lips.
The dorsal fin insertion is closer to the caudal fin then the tip of the mouth. The back is
dark-olive, the flanks are silvered, the ventral surface is white. The dorsal fin and the
caudal fin are grey. Asps usually reach 30 - 40 cm (up to 90 cm). They are
benthopelagic, potamodromous fish, living in fresh and brackish waters. They occur in
the Danube and other lowland rivers but are not widespread in Romania. Breeding is
from March - April. The diet consists of plankton, invertebrates and fish, depending
about their age. The species has low vulnerability but is included in the IUCN Red List
and is protected by Law 462/2001, Habitats Directive and Bern Convention.
Corpul alungit, puţin comprimat lateral; înălţimea maximă reprezintă la adulţi 23 - 28%
din lungimea corpului fără caudală, iar grosimea 40 - 57% din înălţime. Profilul dorsal al
capului urcă lin dar imediat în spatele capului profilul se înalţă brusc, formând un fel de
cocoaşă. Ochii sunt mici, depărtaţi şi privesc lateral şi înainte, sunt situaţi în jumătatea
anterioară a capului. Fruntea este aproape plană. Gura este mare, terminală şi oblică în
sus, se întinde până sub partea anterioară sau până sub mijlocul ochiului. Buzele sunt
subţiri şi continue. Inserţia dorsalei este situată mai aproape de baza caudalei decât de
de vârful botului. Spaţiul predorsal reprezintă51 - 55% din lungimea corpului. Solzii
subţiri, dar bine fixaţi, cu striuri evidente, acoperă istmul în întregime.
Spatele este măsliniu-închis, ceva mai jos vânăt, flancurile argintii, faţa ventrală albă.
Dorsala şi caudala sunt cenuşii, ventralele şi anala incolore sau palid roşietice,
pectoralele incolore. Buzele albicioase.
În mod obişnuit atinge lungimea de 30 - 40 cm, maximul fiind de 80 cm.
Trăieşte în Dunăre şi răurile de şes până în zona colinară, cât şi în bălţi mari şi lacuri
dulci sau salmastre, mai rar în părţile îndulcite ale mării.
Avatul este o specie cu o răspândire relativ redusă pe teritoriul României.
Nu există studii populaţionale pe regiuni întinse astfel încât să fie posibilă o aproximare
statistică relevantă a dimensiunilor populaţiilor acestei specii.
Trăieşte în Dunăre şi răurile de şes până în zona colinară, cât şi în bălţi mari şi lacuri
dulci sau salmastre, mai rar în părţile îndulcite ale mării. Este o specie răpitoare diurnă.
Hrana constă din plancton la alevini, urmează apoi o fază scurtă de hrănire cu
nevertebrate după care se trece la hrana pe bază de peşte, în special obleţi. O bună
parte din exemplarele din Dunăre intră pentru reproducere în bălţi şi se retrag la
scăderea apelor; altele rămân în Dunăre, iar altele sunt sedentare în bălţi. În râuri urcă
înspre amonte în perioada de reproducere, care are loc în martie - aprilie. Depun icrele
pe substrat dur, atât în apă curgătoare cât şi în bălţi.
Pe teritoriul naţional specia are un areal relativ restrâns, în comparaţie cu alte specii. Pe
acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate scăzută. Specia

ocrotire

este protejata prin: Convenţia de la Berna, Directiva Habitate, Lista Roşie IUCN, Legea
Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice. În vederea protecţiei acestei specii este necesară
conservarea calităţii apei.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

no decline in density below a
few tens of individuals in each
1 km length of river



• Population
structure

at least five year-classes
should be present in significant
densities



• Sex ratio

at least 20% of the population
should consist of 4+ males and
at least least 20% of 5+
females



• Hydrology

oligo-ß-mesosaprobic or ßmeso-α-mesosaprobic



• Water quality

river ecological state good or
moderate



Alte surse de
informare

Antipa G., (1909). Fauna ihtiologică a României, Acad. Rom., Bucureşti.
Antonescu C.S., (1947). Peştii din apele României, Bucureşti.
Bănărescu P.M. (1965). Fauna Republicii Populare Române – Pisces, Osteichthyes,
vol. XIII.
Kottelat M. (1997) European freshwater fishes. Heuristic checklist. Biologia,
53/Suplement 5, Bratislava.
Otel V. (2007). Atlasul peştilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
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Cleanul Dungat
Leuciscus souffia Risso 1826
Vairone
1131
The Vairone is a medium-sized fish that can reach 18 cm total length; its body height is
about 20 - 23% of the body length without the caudal fin. The mouth is small and
subterminal. The lateral line is closer to the lower body than the upper body. The
upperparts are grey and the underparts silvery, and there is a wide grey stripe running
the length of the flanks. This fish lives in mountain rivers with moderate water speeds,
but never in still water or in slow moving lateral river branches. Its distribution in
Romanian is very restricted and its population consists of a few thousand individuals;
this species has high vulnerability due to pollution, illegal fishing and hydrotechical
works affecting its habitat. It is protected by Law 462/2001, Habitats Directive and Bern
Convention.
Înălţimea corpului reprezintă 19,8 - 23,3% din lungimea corpului fără caudală, iar
grosimea 55 - 74% din înălţime. Profilul dorsal este slab convex. Profilul ventral în
general mai convex decât cel dorsal. Gura mică, subterminală şi semilunară;
deschiderea ei ajunge sub nări, ori puţin înainte sau în urma acestora; inserţia
mandibulei sub marginea anterioară a ochiului sau mai în urmă (până în dreptul sfertului
anterior al ochiului). Caudala este adânc scobită şi are lobii egali. Linia laterală mai
apropiată de marginea ventrală decât de cea dorsală a corpului. Partea dorsală are
culoarea cenuşie, cu reflexe verzui sau albăstrii, cea ventrală argintie. În lungul
flancurilor, de la ochi până la baza caudalei, se întinde o dungă lată cenuşie, cu reflex
metalic, bătând uneori în violet (în special în epoca de reproducere). Dorsala şi caudala
sunt fumurii, cu puţin portocaliu la bază.. Celelalte înotătoare au baza intens portocalie.
Irisul, conturul operculului şi al solzilor liniei laterale sunt de asemenea portocalii. Pe
solzii liniei laterale există şi nişte puncte negre. În apele noastre ajunge până la 18 cm
lungime totală.
Trăieşte în râuri de munte (în zona lipanului), în locurile cu apă moderat-rapidă, uneori
în repezişuri, niciodată în apă stătătoare sau în braţele laterale foarte încete.
Cleanul Dungat are o răspândire foarte redusă pe teritoriul României.
Mii de exemplare
Trăieşte în râuri de munte (în zona lipanului), în locurile cu apă moderat-rapidă, uneori
în repezişuri, niciodată în apă stătătoare sau în braţele laterale foarte încete.
Reproducerea are loc primăvara, din martie până în mai, când indivizii se adună în
cârduri mari. Icrele sunt depuse în curent pe fund pietros. În perioada de reproducere,
coloritul devine mult mai intens, portocaliul se transformă în roşu, iar dunga cenuşie
devine violetă. Hrana constă din insecte, crustacee reofile şi alge.
Pe teritoriul national specia are un areal foarte restrâns, areal aflat în ultimii zeci de ani
într-o continuă scădere. Pe acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie extrem
de vulnerabilă. Specia este protejata prin: Legea 13 din 1993 (prin care Romania este
parte a Conventiei de la Berna), Directiva Europeană 92/43/EEC, Natura 2000 şi Legea
nr. 462/2001..

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

no decline in density below a
few tens of individuals per 1
km length of the river



at least three year-classes
should be present in significant
densities
at least 25% of the population
should consist of 3+ fish



• Hydrology

oligo-ß-mesosaprobic



• Water quality

river ecological state good



Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

No further information
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1134 Rhodeus sericeus amarus
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Boarţa
Rhodeus sericeus amarus (Bloch) 1782
Bitterling
1134

The Bitterling has a high and very flattened body of between 31 and 78 mm length. The
mouth is small and sub-terminal. The dorsal fin insertion is at an equal distance between
the tip of the mouth and the base of the tail fin. The anal fin insertion is under the middle
of the dorsal fin position. The lateral line is short. The upperparts are grey-yellow, the
flanks are white with a green stripe along their rear half, and the dorsal and caudal fins
grey. This fish lives in freshwater, preferring still or slow moving water. The breeding
season, from April to August, coincides with the presence of the molluscs Unio or
Anodonta, in which it lays its eggs. It has a relatively wide distribution in Romania, and
has a low degree of vulnerability. It is protected by Law 462/2001, Habitats Directive and
Bern Convention.
Corpul înalt şi puternic comprimat lateral, înălţimea maximă formează 31-42% din
lungimea corpului fără caudală, iar grosimea 34-45% din înălţime. Spinarea înaintea
dorsalei este slab comprimată lateral; spinarea în urma dorsalei şi abdomenului sunt
rotunjite. Profilul dorsal este convex, urcând puternic de la vârful botului până la inserţia
dorsalei; în urma dorsalei profilul coboară puternic. Profilul ventral este asemănător
celui dorsal. Capul este comprimat lateral, lungimea sa reprezintă 19,5 - 27% din cea a
capului. Ochii sunt situaţi în jumătatea anterioară a capului; diametrul lor reprezintă 25 30% din lungimea capului şi 56 - 82% din spaţiul interorbitar. Gura este mică,
subterminală, semilunară; deschiderea ajunge până sub nări, iar mandibula se inserează
sub jumătatea anterioară a ochiului. Buzele sunt subţiri, întregi. Pedunculul este scund
şi comprimat lateral. Dorsala se inserează la egală distanţă de vârful botului şi baza
caudalei. Marginea dorsalei este uşor convexă. Pectoralele sunt scurte şi rotunjite la vârf.
Inserţia ventralelor este situată sub cea a dorsalei sau puţin înaintea acesteia. Anala se
inserează sub mijlocul dorsalei. Marginea ei este foarte uşor concavă. Solzii mari, mult
mai înalţi decât lungi, persistenţi. Pieptul şi istmul sunt acoperite de solzi mai mici. Linia
laterală este scurtă. Partea dorsală a corpului şi capului este cenuşie-gălbuie, uneori
bătând în verzui, flancurile albe, fără luciu metalic, dorsala şi caudala cenuşii, celelalte
înotătoare bat în roşu. În lungul jumătăţii posterioare a corpului şi a pedunculului caudal
există o dungă verzuie foarte evidentă. Dimensiunile obişnuite ale adulţilor variază între
31 şi 60 mm lungime fără caudală şi 38 - 72 mm lungime totală, talia maximă fiind de 78
mm.
Trăieşte exclusiv în ape dulci. Preferă apele stătătoare sau încete, de aceea în râuri se
întâlneşte mai ales în braţele laterale, dar este destul de frecvent şi în plin curent, până
aproape de zona montană a râurilor.
Boarţa are o răspândire relativ mare pe teritoriul României.
No information
Boarţa este o specie care trăieşte exclusiv în ape dulci. Preferă apele stătătoare sau
încete, de aceea în râuri se întâlneşte mai ales în braţele laterale, dar este destul de

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

frecvent şi în plin curent, până aproape de zona montană a râurilor. Răspândirea
acestei specii este strâns legată de prezenţa lamelibranhiatelor Unio sau Anodonta. Nu
întreprinde migraţii. Reproducerea are loc de la sfârşitul lunii aprilie până în luna august.
Reproducerea are loc în porţii, fiecare femelă depunând icrele de mai multe ori în
decursul unui sezon. Icrele sunt depuse în cavitatea branhială a lamelibranhiatelor din
genurile Unio şi Anodonta.
Pe teritoriul national specia are un areal relativ întins. Pe acest teritoriu se poate
considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate scazută. Specia este protejata prin:
Convenţia de la Berna (Anexa 3), Directiva Habitate (Anexa 2), Legea 462 (Anexa 2).

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

no decline in density below a
few tens of individuals per 1
km length of the river



at least two year-classes
should be present in significant
densities
at least 20% of the population
should consist of 1+ fish



• Hydrology

oligo-ß-mesosaprobic or ßmeso-α-mesosaprobic



• Water quality

river ecological state good or
moderate



• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

proper habitat quality for the
continuous presence of Unio
and Anodonta species



Alte surse de
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Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:
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Moioagă
Barbus meridionalis Risso, 1827
Mediterranean Barbel
1138
The Mediterranean Barbel is a medium-sized fish growing to 10 – 17 cm long. The last
simple radius of the dorsal fin is thin and flexible; the insertion of the ventral fins is
behind the dorsal fin insertion; the anal fin is long, sometimes reaching the base of the
caudal fin;there are dark spots on its back. This fish prefers rivers and streams in
mountainous and hilly areas, with stony riverbeds and a fast-flowing current. It is
benthopelagic, and feeds on small invertebrates Its distribution in Romania is relatively
large but rather fragmented, though in recent decades it has been expanding. In
Romania it can be considered to have low vulnerability. The species is included in the
IUCN Red List, and protected by Law 462/2001, the Habitats Directive, and Bern
Convention.
Dimensiuni mijlocii; corp alungit si rotund; abdomen rotunjit; cap mare; ochi mici; bot
lung si proeminent; preorbitare alungite; gura inferioara semilunara; buze carnoase, in
special cea inferioara care este divizata; buzele neacoperite de o placa cornoasa; doua
perechi de mustati, una mai scurta la varful botului alta mai lunga la colturile gurii;
peduncul caudal comprimat lateral; caudala adanc scobita; solzi cu striuri divergente pe
partea vizibila; linie laterala completa slab arcuita si dispusa pe mijlocul pedunculului
caudal; solzii de la baza analei nu sunt latiti; dinti faringieni pe 3 randuri, ascutiti, indoiti
la varf, fara suprafata masticatoare, cu o excavatie la baza coroanei; intestine scurt;
peritoneu incolor sau castaniu.
Ultima radie simpla a dorsalei este subtire si flexibila; insertia ventralelor situata in urma
capatului anterior al insertiei dorsalei; anala lunga, culcata atinge sau aproape atinge
(uneori chiar depaseste) baza caudalei; L. Lat. 52 - 63; pe spate are pete intunecate;
mustatile fara ax rosu; obisnuit atinge la maturitate 10 - 17 cm.
Traieste exclusiv in raurile si paraiele din regiunea de munte si partea superioara a
regiunii colinare; in majoritatea raurilor care izvorasc din zone de podis sau deal lipseste
chiar din cursul lor superior care este rapid. Traieste atat in rauri pietroase, rapide si
reci, cat si unele paraie mai namoloase, care vara se incalzesc puternic, insa numai la
munte. Arata preferinta mai ales pentru portiunile cu curent puternic si fund pietros.
Moioagă are o distributie relativ larga dar usor fragmentata.
Nu exista date la nivel national care sa permita o aproximare statistica relevanta a
dimensiunilor populatiilor acestei specii.
Traieste doar in apa dulce. Nu sunt cunoscute migratii. Reproducerea are loc primavara,
prelungindu-se uneori pana spre sfarsitul verii. Bentopelagic. Se hraneste in primul rand
cu nevertebrate acvatice bentonice (tendipede, efemeroptere, trichoptere, gamaride,
ologichete) mai rar cu vegetale sau cu detritus.
Pe teritoriul national specia are un areal extins; arealul se afla in continua extindere in
ultimii zeci de ani. Pe acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu
vulnerabilitate scazuta. Specia este protejata prin Legea 13 din 1993 (prin care
Romania este parte a Conventiei de la Berna), Anexa II si V a Directivei Europene

Habitate, Anexa III a Conventiei de la Berna, Legea 462/2001 (si ultimele
amendamente) referitoare la ariile naturale protejate si conservarea habitatelor, florei si
faunei salbatice, lista IUCN.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

no decline in density below a
few tens of individuals in each
1 km length of river



at least three year-classes
should be present in significant
densities
at least 25% of the population
should consist of 2+ fish



• Hydrology

oligo-ß-mesosaprobic or ßmeso-α-mesosaprobic



• Water quality

river ecological state good or
moderate



Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

No sources

MP

Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity
• Population present
in the site
Population
dynamics
• Population
structure

INDIRECT
Habitat condition

<END>

Doru Banaduc

03.11.07

Carpathian Fish Index of Biotic
Integrity score at least 3

1145 Misgurnus fossilis

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament

Ţiparul
Misgurnus fossilis (Linnaeus) 1758
Weatherfish
1145
The Weatherfish has long, thick body, with a relatively uniform height. Females reach 25
- 30 cm in length while the males are smaller. The dorsal and ventral fins insertions are
situated at the same level. The lateral line is almost invisible. The upperparts are dark
brown with small black spots, while the flanks have narrow longitudinal stripes froom the
opercula to the tail fin. This species occurs in stagnant or almost stagnant freshwater, in
uplands and lowlands. It prefers muddy areas with vegetation; it has a high tolerance of
low oxygen levels in the water. Breeding season and diet? It is quite widespread in
Romania, and has a low/medium vulnerability. It is included in the IUCN Red List and is
protected by Law 462/2001, Habitats Directive and Bern Convention.
Corpul alungit şi gros, de înălţime aproape uniformă; înălţimea maximă reprezintă 11,5 14,3% din lungimea corpului (fără caudală), iar grosimea 61 - 81% din înălţime. Profilul
dorsal şi cel ventral aproape orizontale. Capul gros, slab comprimat lateral, lungimea lui
reprezintă 15,8 - 18,4% din cea a corpului. Spaţiul interorbitar este slab convex. Nările
sunt mai apropiate de ochi decât de vârful botului. Dintre cele trei perechi de mustăţi
propriu-zise, perechea a 3-a este cea mai lungă. Pedunculul caudal este comprimat
lateral, îndeosebi în partea posterioară. Marginile superioară şi inferioară ale
pedunculului caudal sunt îngustate şi formează câte o carenă adipoasă. Inserţia
dorsalei şi cea a ventralelor sunt situate la acelaşi nivel. Solzii sunt mici, dar foarte
evidenţi, imbricaţi. Linia laterală este foarte greu vizibilă. Faţa dorsală este cafenieînchis, presărată cu pete negricioase mărunte; această zonă cafenie este mărginită de o
dungă longitudinală îngustă, aproape neagră, ce se întinde din colţul superior al
operculului până la caudală; în partea posterioară dunga este întreruptă, constând din
pete izolate. În jos de această dungă, corpul este cafeniu-deschis; urmează o nouă
dungă negricioasă, foarte lată, continuă de la ochi până la baza caudalei. Sub această
dungă corpul este galben-ruginiu, presărat cu cu puncte cafenii; în lungul acestei zone
deschise se întinde o a 3-a dungă negricioasă, îngustă şi întreruptă. Capul este cafeniudeschis cu pete mici întunecate. Înotătoarele sunt fumurii cu pete întunecate. Femelele
ajung până la 25 – 30 cm lungime, masculii sunt mai mici.
Specia este dulcicolă de apă stătătoare sau lent curgătoare, răspândită în bălţi până în
zona de coline mai rară în râurile de şes. În râuri se localizează în porţiunile mâloase şi
în braţele laterale. Preferă substratul mâlos şi cu vegetaţie.
Ţiparul are o răspândire relativ întinsă pe teritoriul României.
No information
Specia este dulcicolă de apă stătătoare sau lent curgătoare, răspândită în bălţi până în
zona de coline mai rară în râurile de şes. În râuri se localizează în porţiunile mâloase şi
în braţele laterale. Preferă substratul mâlos şi cu vegetaţie. Având posibilitatea
respiraţiei aeriene (intestinală) este foarte rezistentă la lipsa de oxigen în apă. În caz de
secare a apei în care trăieşte rezistă mult timp în mâl; se înfundă în mâl şi iarna sau în
perioadele cu temperaturi ridicate. Nu întreprinde migraţii propriuzise; primăvara (în

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

epoca de reproducere) este mult mai mobil decât în restul anului. Când este scos din
apă scoate un sunet caracteristic. Este o specie sensibilă la schimbările de presiune
atmosferică; înaintea furtunilor urcă la suprafaţa apei. Perioada de reproducere durează
din luna martie până în luna iunie; femela depune 10000 – 150000 boabe de icre, pe
vegetaţia acvatică. Icrele sunt lipicioase, aderând la vegetaţie. Hrana constă din detritus
organic, vegetaţie acvatică, crustacee, larve de insecte, moluşte.
Pe teritoriul naţional specia are o răspândire relativ extinsă. Pe acest teritoriu se poate
considera ca fiind o specie cu o vulnerabilitate scăzută/medie. Specia este protejata
prin: Convenţia de la Berna (Anexa 3), Directiva Habitate (Anexa 2), Lista Roşie IUCN,
Legea 462. Desecările şi poluarea zonelor umede pot constitui o ameninţare serioasă la
adresa existenţei acestei specii.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

no decline in density below a
few tens of individuals per 1
km of river length



at least two year-classes
should be present in significant
densities
at least 25% of the population
should consist of 2+ fish



• Hydrology

oligo-ß-mesosaprobic or ßmeso-α-mesosaprobic



• Water quality

river ecological state good or
moderate



Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

No further information

MP

Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity
• Population present
in the site
Population
dynamics
• Population
structure

INDIRECT
Habitat condition

<END>

Doru Banaduc

03.11.07

Carpathian Fish Index of Biotic
Integrity score at least 3

1146 Sabanejewia aurata

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Boarţa
Sabanejewia aurata (Filippi) 1865
Golden Spined Loach
1146
The body of the Golden Spined Loach has a variable height, moderately compressed
laterally; with 5 - 20 dorsal spots, and 5 - 17 lateral spots. There are also small spots at
the base of the caudal fin. Otherwise, this fish is generally a whitish-yellow colour. It
lives in rivers from mountainous to low lying areas. It prefers bottoms with pebbles and
sand, but it can be find in places with sandy beds only; some subspecies prefer
substrata with boulders. The diet consists of invertebrates. It likes to borrow and can
hide for long periods of time.. It is widespread in Romania, with a fairly stable range. It
has low vulnerability. It is protected by Law 462/2001, Habitats Directive and Bern
Convention.
Corpul de înălţime variabilă, moderat comprimat lateral; 5 - 20 de pete dorsale, 5 - 17
laterale; mărimea şi talia petelor laterale este foarte variabilă; septul din lungul
musculaturii laterale nu este vizibil prin transparenţa tegumentului, sau slab vizibil, dar
niciodată nu apare ca o dungă longitudinală neagră şi niciodată petele laterale nu se
contopesc cu acest sept. La baza caudalei o pată dorsală şi alta ventrală, mici; pata
dorsală este verticală. Există o creastă adipoasă dorsală, uneori şi una ventrală. Fondul
este alb-gălbui, uneori bătând în auriu.
Trăieşte în ape dulci curgătoare din zona montană până la şes. Preferă substratul de
pietriş cu nisip dar se întâlneşte şi în porţiunile exclusiv nisipoase.
Boarţa are o răspândire foarte mare pe teritoriul României.
No information
Trăieşte în ape dulci curgătoare din zona montană până la şes. Preferă substratul de
pietriş cu nisip dar se întâlneşte şi în porţiunile exclusiv nisipoase. Unele subspecii au
preferinţă şi pentru substrat bolovănos. Hrana constă din diatomee şi nevertebrate. În
râurile nisipoase în cea mai mare parte a timpului se îngroapă în nisip. Evită
râurile/sectoarele cu nămol.
Pe teritoriul national specia are un areal întins. Pe acest teritoriu se poate considera ca
fiind o specie cu vulnerabilitate scazută. Specia este protejata prin: Convenţia de la
Berna (Anexa 3), Directiva Habitate (Anexa 2), Legea 462/2001.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

no decline in density below a
few tens of individuals per 1
km length of river



DIRECT
Quantity
• Population present
in the site

MP

Comments on attribute assessment

Population
dynamics
at least three year-classes
should be present in significant
densities
at least 25% of the population
should consist of 2+ fish



• Hydrology

oligo-ß-mesosaprobic or ßmeso-α-mesosaprobic



• Water quality

river ecological state good or
moderate



Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

No further information

• Population
structure

INDIRECT
Habitat condition

<END>

Doru Banaduc

03.11.07

Carpathian Fish Index of Biotic
Integrity score at least 3

1149 Cobitis taenia

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Zvârluga
Cobitis taenia Linnaeus 1758
Spiny Loach
1149
The Spiny Loach grows to 9.3 cm for males and 11.5 cm for females The ventral fin
insertion is positioned a little behind the dorsal fin insertion. The Canestrini scale is
present. The lateral line is short. The general base colour is buff-yellow and the black
spot on the caudal fin base is vertical. The dorsal spots are small and variable in
number (13 - 24). This species lives in slow or stagnant water, with sandy, clay, mud or,
rarely, gravelly bottoms. Its diet consists of invertebrates and algae. Breeding takes
place from April till June. It is widely distributed in Romania and is not a vulnerable
species.
Înălţimea maximă reprezintă 11,6 - 18,4% din lungimea corpului fără caudală, grosimea
55 - 78% din înălţime. Profilele dorsal şi ventral aproape orizontale. Spinul suborbitar
este situat înaintea şi sub jumătatea anterioară a ochiului, cele două ramuri ale spinului
moderat divergente, ramura scurtă are cam jumătatea lungimii ramurii lungi. Cele două
jumătăţi ale buzei inferioare sunt subdivizate de câteva brazde, în general puţin adânci,
în câte 3 - 4 lobi. Pedunculul caudal are în partea sa posterioară, o carenă dorsală şi
una ventrală, ultima mai dezvoltată. Inserţia ventralei este situată puţin în urma celei a
dorsalei. Caudala trunchiată sau uşor scobită, pectoralele şi ventralele rotunjite. La
femele radia a treia a pectoralei este mai lungă; la masculi radia a doua, care este
îngroşată, iar la baza primei radii există solzul lui Canestrini. Solzii sunt imbricaţi,
subovali, cu zona focală mică şi excentrică. Linia laterală scurtă, în general nu
depăşeşte pectorala. Pata neagră de la baza caudalei este verticală. Corpul este
comprimat lateral. Spinul suborbitar nu este ascuns sub piele. Fondul este alb-gălbui.
Petele dorsale mici, dreptunghiulare sau rotunjite, apropiate, în număr variabil (13 - 24).
Pigmentaţia laterală a corpului constă din 4 zone. Capul are pete mărunte şi o dungă
oblică, de la ceafă până la gură. Femelele pot atinge 11,5 cm lungime totală iar masculii
9,3 cm.
Trăieşte în ape lent curgătoare, cu fund nisipos, argilos, mâlos, mai rar pietros, cât şi în
ape stătătoare, evitând însă în general pe cele cu mult mâl; în bălţi se întâlneşte mai
ales pe fund tare, nisipos sau argilos.
Zvârluga are o răspândire largă pe teritoriul României
No information
Trăieşte în ape lent curgătoare, cu fund nisipos, argilos, mâlos, mai rar pietros, cât şi în
ape stătătoare, evitând însă în general pe cele cu mult mâl; în bălţi se întâlneşte mai
ales pe fund tare, nisipos sau argilos. Adesea se îngroapă complet în mâl sau nisip;
după hrană umblă mai mult noaptea. Peştele scos din apă scoate un sunet particular.
Suplineşte într-o oarecare măsură lipsa de oxygen din apă cu respiraţia intestinală.
Reproducerea are loc din luna aprilie până în luna iunie, atât în apă stătătoare, cât şi
cea curgătoare; icrele sunt adezive. Hrana constă din nevertebrate şi alge.
Pe teritoriul national specia are o răspândire largă. Nu poate fi considerată ca fiind o
specie vulnerabilă.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

no decline in density below one
individual per 10m2 of the river
sector



at least three year-classes
should be present in significant
densities
at least 50% of the population
should consist of 2+ fish



• Hydrology

oligo-ß-mesosaprobic or ßmeso-α-mesosaprobic



• Water quality

river ecological state good or
moderate



Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

No further information

MP

Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity
• Population present
in the site
Population
dynamics
• Population
structure

INDIRECT
Habitat condition

<END>

Doru Banaduc

03.11.07

Carpathian Fish Index of Biotic
Integrity score at least 3

1157 Gymnocephalus schraetser

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Răspăr
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758)
Schraetzer
1157
The Schraetzer has a relatively long body (14 – 20, up to 24 cm), with a height some 19
- 24% of the body length. From the side, the head has a triangular shape and the
underside is almost straight. The upperparts and sides are lemon yellow with three thin
black-blue longitudinal stripes; the underparts almost white. It occurs in lowland rivers
(sometimes in upper stretches) such as the Danube, with sandy bottoms, or sometimes
with clay or pebbles. It breeds in April and May and feeds on benthic invertebrates and
sometimes fish eggs and small fish. The distribution of this fish in Romania is fairly
limited and it has a low/medium vulnerability. It is included in the IUCN Red List and is
protected by Law 462/2001, Habitats Directive and Bern Convention.
Corpul relativ alungit; înălţimea reprezintă 19 - 24,2% din lungime, iar grosimea 58 76% din înălţime. Profilul dorsal urcă aproape rectiliniu de la vârful botului până la
inserţia dorsalei, după care coboară; privit lateral, capul apare de formă triunghiulară.
Profilul ventral este aproape orizontal. Partea dorsală şi flancurile sunt galbene ca
lămâia, cea ventrală aproape albă. Pe jumătatea dorsală a corpului se întind trei dungi
longitudinale negre-albăstrui, subţiri şi foarte bine delimitate; prima situată imediat sub
dorsală, a doua la nivelul marginii superioare a ochiului, a treia la nivelul jumătăţii
inferioare a ochiului. Primele două linii, adesea şi a treia, sunt întrerupta. Pe membrana
părţii spinoase a dorsalei 3 şiruri de pete rotunde, mari, negre. Partea moale a dorsalei
şi celelalte înotătoare sunt incolore. Irisul este negru. Atinge în mod obişnuit 14 - 20 cm
şi maxim 24 cm.
Trăieşte excusiv în ape curgătoare cu o viteză moderată a apei, în zone cu substrat de
nisip, ocazional de pietriş.
Răspărul este o specie cu o răspândire relativ redusă pe teritoriul României.
No information
Răspărul este o specie exclusiv de apă curgătoare; trăieşte în Dunăre şi râurile moderat
curgătoare, pe substrat de nisip, ocazional chiar pe pietriş; ajunge uneori până în zona
de coline a râurilor. În râuri trăieşte în cârduri de câteva zeci sau sute de indivizi, uneori
în amestec cu alte specii mai mult sau mai puţin reofile. În general evită coturile râurilor
cu apă stătătoare. Apare în unele bălţi ale Dunării în mod accidental. Poate întreprinde
migraţii scurte. Reproducerea are primăvara, în aprilie - mai. Icrele sunt adezive şi sunt
depuse în benzi late, pe fund tare, în curent. Hrana constă din nevertebrate bentonice şi
rar din icre şi puiet de peşte.
Pe teritoriul României se poate considera ca fiind o specie cu un grad de vulnerabilitate
medie. Specia este protejata prin: Convenţia de la Berna (Anexa 3), Directiva Habitate
(Anexa 2 şi 5), Lista Roşie IUCN, Legea 462 (Anexa 2). Păstrarea calităţii apei şi
managementul optim al debitelor lichide şi solide ale râurilo unde aceasta trăieşte sunt
câteva elemente care trebuie ţinute sub control în vederea conservării acestei specii.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Not prepared

Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

No further information
Doru Banaduc

03.11.07

1159 Zingel zingel

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Fusar Mare
Zingel zingel (Linnaeus, 1766)
Zingel
1159
The Zingel body has an elongated, tapered body, almost circular in section, that can
reach a total length of 48 cm. The maximum height represents 13 - 20% of the body
length. The tail fin root is thick, a little laterally compressed behind, and ovoid in section.
The upperparts are mainly brown-grey with five dark bands. The underparts are
yellowish. This species lives in deep waters of the Danube and other large lowland
rivers, on sand, pebbles or clay beds. It breeds in March and April, and feeds on insects,
crustaceeans, and ocasionally small fish. It has a fairly wide range in România and has
a medim degree of vulnerability. It is included in the IUCN Red List and is protected by
Law 462/2001, Habitats Directive and Bern Convention.
Corpul alungit, fusiform, aproape circular în secţiune; înălţimea maximă reprezintă 13 20% din lungimea corpului, iar grosimea 82 - 100% din înălţime. Pedunculul caudal gros
şi slab comprimat lateral în partea posterioară, ovoid în secţiune. Lungimea sa
reprezintă 25 - 30% din lungimea corpului, iar înălţimea minimă 4,9 - 6,3%; această
înălţime depăşeşte simţitor grosimea pedunculului, măsurată la nivelul înălţimii minime.
Spatele şi cea mai mare parte a laturilor sunt cafenii-cenuşii; există 5 dungi late
negricioase, foarte evidente. Faţa ventrală şi abdomenul sunt gălbui. Poate atinge 48
cm lungime totală.
Trăieşte în Dunăre şi în râurile mari şi relativ adânci, pe fund de nisip, pietriş sau argilă.
În bălţile Dunării ajunge rar.
Fusar Mare este o specie cu o răspândire medie redusă pe teritoriul României.
No information
Trăieşte în Dunăre şi în râurile mari şi relativ adânci, pe fund de nisip, pietriş sau argilă.
În bălţile Dunării ajunge rar. Reproducerea are loc în martie şi aprilie în plin curent,
icrele fiind depuse pe pietre. Se hrăneşte cu insecte acvatice, crustacee, icre şi peşti
mici.
Pe teritoriul naţional specia are un areal mediu în comparaţie cu alte specii de peşti;
arealul se află în uşoară scădere în ultimii zeci de ani. Pe acest teritoriu se poate
considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate medie. Specia este protejata prin:
Convenţia de la Berna (Anexa 3), Directiva Habitate (Anexa 5), Lista Roşie IUCN, Legea
462/2001 (Anexa 3A şi 4A) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. În vederea protecţiei acestei specii este
necesară conservarea calităţii apei, realizarea construcţiilor ameliorative hidrotehnice cu
consultarea conservaţioniştilor, păstrarea condiţiilor naturale sau apropiat de cele
naturale în anumite sectoare de râu.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Not prepared
Alte surse de
informare
Fisa completata de:

No further information
Doru Banaduc

Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

03.11.07

1160 Zingel streber

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament

Fusar
Zingel streber (Siebold, 1863)
Danube Streber
1160
The Danube Streber has an elongated, tapered body reaching a total length of 18 cm.
The head is flattened and represents 22 - 27% of the body length. The eyes are small
and directed upwards. The mouth is small and inferior. The tail fin root is long, thin, and
rounded. The anal fin insertion is a little behind the second dorsal fn. The lateral line is
complete and perfectly straight. The upperparts are grey-brown, with five dark bands.
The underparts are white and the fins colourless. This species occurs in the Danube
and rivers of hilly and lowland areas, where there is a strong current, over pebbles, sand
or clay. It breeds from March to May and feeds on insects, amphipods, and ocasionaly
small fish. It has a fairly wide distribution in România and a medim degree of vlnerability.
It is protected by Law 462/2001, Habitats Directive and Bern Convention.
Corpul alungit, fusiform; înălţimea maximă reprezintă 9 - 15% din lungimea corpului, iar
grosimea este în general ceva mai mare decât înălţimea. Profilul dorsal al corpului urcă
lin, uniform şi rectiliniu de la vârful botului până la inserţia primei dorsale. Profilul ventral
este aproape plan. Capul este turtit dorsoventral, mult mai lat decât înalt, privit de sus
este triunghiular. Lungimea sa reprezintă 22 - 27% din cea a corpului. Ochii mici, situaţi
în jumătatea anterioară a capului, privesc în sus. Spaţiul interorbitar aproape plan,
foarte uşor scobit. Botul este obtuz, lat în partea posterioară, îngust în cea anterioară.
Gura este inferioară, semilunară, mică, slab protractilă; deschiderea ei ajunge sub nara
anterioară, marginea maxilarului sub nara posterioară, iar inserţia mandibulei sub
marginea anterioară a ochiului sau puţin anterior. Pedunculul caudal lung, subţire,
rotund în secţiune; lungimea sa reprezintă 29 - 36% din cea a corpului, iar înălţimea
minimă 2,8 - 6,7. Anala se inserează puţin înaintea dorsalei a doua. Anusul este situat
la mică distanţă înaintea analei. Linia laterală este completă, perfect rectilinie. Faţa
superioară a capului şi corpului şi cea mai mare parte a laturilor sunt cenuşii-cafenii,
bătând în verde. Pe acest fond se află 5 dungi late negricioase, foarte evidente. Faţa
ventrală este albă, înotătoarele incolore. Poate atinge 18 cm lungime totală.
Trăieşte în Dunăre şi râurile de deal şi şes, exclusiv în locurile cu curent, pe fund de
pietriş, nisip sau argilă.
Fusar este o specie cu o răspândire medie pe teritoriul României.
No information
Trăieşte în Dunăre şi râurile de deal şi şes, exclusiv în locurile cu curent, pe fund de
pietriş, nisip sau argilă; adesea se îngroapă parţial în nisip; adesea se îngroapă parţial
în nisip. Nu se grupează în cârduri. Stă liniştit pe fundul apei, întotdeauna cu capul în
amonte; când este deranjat, fuge o distanţă scurtă şi se opreşte. Se întâlneşte atât în
apă mică (35 - 40 cm) cât şi în adândul Dunării. Reproducerea are loc primăvara, de la
mijlocul lui martie până în mai. Icrele sunt depuse pe pietre sau pe crengi. Boabele de
icre sunt mari. Se hrăneşte cu insecte acvatice, amfipode, viermi, ocazional icre şi puiet
de peşte.

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Pe teritoriul naţional specia are un areal mediu în comparaţie cu alte specii de peşti;
arealul se află în uşoară scădere în ultimii zeci de ani. Pe acest teritoriu se poate
considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate medie. Specia este protejata prin: Legea
13 din 1993 (prin care România ratifică convenţia de la Berna), Directiva Europeană
92/43/EEC, Natura 2000 şi prin Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. În vederea
protecţiei acestei specii este necesară conservarea calităţii apei, realizarea construcţiilor
ameliorative hidrotehnice cu consultarea conservaţioniştilor, păstrarea condiţiilor
naturale sau apropiat de cele naturale în anumite sectoare de râu.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Not prepared
Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

No further information
Doru Banaduc

03.11.07

1163 Cottus gobio

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat

Distribuţie şi ocu renţă
<link to grid map>

Population
Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Zglăvoacă
Cottus gobio Linnaeus, 1758
Bullhead
1163
The Bullhead is a small almost cylindrical fish, measuring up to 18 cm. The head is
relatively large (it represents 26 - 33% of the total length). The side of the head is armed
with spine below the eye, and the preopercula and opercula bones are elongated to
form a spine. The lateral line of the body is complete. The Bullhead is a benthic species,
living in mountain rivers with a stony bedrock and cold swift waters. It is a solitary fish,
with each individual defending a territory. It feeds mainly on insect larvae, nymphs and
other invertebrates, sometimes small fish. In Romania it has a relatively wide range but
due to human impact its range has reduced somewhat. In Romania this species has low
vulnerability. It is proptected by Law 462/2001.
Capul deprimat dorsoventral, pe preopercular şi subopercular există cel mult ţepi.
Tegumentul nud sau cu ţepi mărunţi în lungul liniei laterale; linia laterală rectilinie cu
orificii mici.
Radia internă a ventralei doar cu puţin mai scurtă decât radia vecină, totdeauna mai
lungă decât jumătatea acesteia. Linia laterală, completă, ajunge până la caudală. Dinţii
lipsesc pe palatin, sunt prezenţi pe prevomer.
Partea dorsală a corpului este brună-cafenie, cu pete marmorate, bătând uneori în
oşcat, mai rar cenuşiu-închis. Faţa ventrală este galbenă-deschis sau albă. În jumătatea
posterioară a corpului, 3-4 dungi transversale întunecate, uneori aproape negre.
Trăieşte exclusiv în apele dulci, reci de munte, în general în râuri şi pârâuri, rar în lacuri
de munte. Stă sub pietre, în locurile cu apă mai puţin adâncă şi relative înceată, adesea
spre mal sau în braţele laterale.
Zglăvoacă are o răspândire largă în apele de munte ale României, sectorul său fiind
însă unul bine delimitat din punctul de vedere al zonării acestor râuri. Cu excepţia
râurilor afectate antropic arealul acestei specii nu a cunoscut modificări substanţiale în
ultimii zeci de ani.
Nu exista studii populationale pe regiuni intinse astfel incat sa fie posibila o aproximare
statistica relevanta a dimensiunilor populatiilor acestei specii.
Trăieşte exclusiv în apele dulci, reci de munte, în general în râuri şi pârâuri, rar în lacuri
de munte. Stă sub pietre, în locurile cu apă mai puţin adâncă şi relative înceată, adesea
spre mal sau în braţele laterale. Este un peşte puţin mobil, strict sedentar, nu întreprinde
migraţii. Perioada de reproducere este în martie-aprilie. Masculii păesc ponta până la
eclozare. Alevinii sunt la început semipelagici. Hrana constă din larve de insecte,
amfipode, icre şi puiet de peşte.
Cu excepţia sectoarelor de râu afectate de impactul antropic această specie nu a
cunoscut restrângeri de areal, din păcate aceste sectoare sunt destul de numeroase. În
România este o specie considerată ca având un areal relativ larg. Pe acest teritoriu se
poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate scazută/medie. Specia este protejata
prin: Legea 13 din 1993 (prin care Romania este parte a Conventiei de la Berna),

Directiva Europeană 92/43/EEC, prin Legea nr. 462/2001 (şi ultimele amendamente)
referitoare la ariile naturale protejate si conservarea habitatelor, florei si faunei salbatice.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute
DIRECT

Acceptable limits

FC

no decline in density below one
individual per 50m2 of the river
sector



at least three year-classes
should be present in significant
densities
at least 75% of the population
should consist of 2+ fish



• Hydrology

oligo-ß-mesosaprobic



• Water quality

river ecological state good



Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

No further information

MP

Comments on attribute assessment

Quantity
• Population present
in the site
Population
dynamics
• Population
structure

INDIRECT
Habitat condition

<END>

Doru Banaduc

03.11.07

Carpathian Fish Index of Biotic
Integrity score at least 4

1166 Triturus cristatus

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat

Distribuţie şi ocurenţă

Tritonul cu Creastă
Triturus cristatus
Great Crested Newt
1166
This is a large, rough skinned newt, reaching a maximum length of 16 cm, females
being larger than males. The head is relatively big and wide. The limbs are relatively
long, the upper and lower ones can touch each other. Coloration is dark (brown or
blackish grey) with black or greenish blotches above, while flanks have dense white
dots. The belly pattern is yellow or orange with large black spots which sometimes fuse
to form long, irregular bands. Breeding males develop a high, usually spiked body crest,
indented at the base of the tail. The tail crest has no spikes and a whitish or silver stripe
along both sides. The male cloaca during reproduction is swollen and dark colored. In
females the cloaca is not swollen and is coloured yellow.
It prefers to breed in large and deep water bodies, both natural and man-made. It is
found in both forested and open landscapes, although it prefers grasslands. It is found
along a rather wide altitudinal range, between 100-1000 m. The Great Crested Newt
occurs through most of central and northern Europe, from Great Britain in the west to
the Ural Mountains in the East. In the southern part of Europe it is replaced by its sister
species (T. carnifex, T. dobrogicus and T. karelinii).
It is declining throughout its range, especially due to the destruction, degradation and
fragmentation of habitats. It is included in Habitats Directive Annex 2. According to the
IUCN Red List it is a low concern species but it is considered vulnerable at national
level.
Este cea mai mare specie de triton din România, având dimensiuni de până la 16 cm,
femelele fiind mai mari decât masculii. Corpul este robust, oval în secţiune. Capul este
relativ lat, cu botul rotunjit şi nu are şanţuri longitudinale. Lungimea cozii este mai mică sau
egală cu a corpului. Pielea este rugoasă atât dorsal cât şi ventral, presărată cu numeroase
glande. Când se întind membrele de-a lungul corpului, degetele se ating. Coloritul dorsal
este brun închis spre negru, uneori cu nuanţe brun-roşcate, cu pete negre, neregulate, de
dimensiuni variabile. Pe lateral, inclusiv pe cap, sunt prezente puncte albe mai mult sau mai
puţin numeroase. Coloritul ventral este galben până spre portocaliu, cu pete negre,
neregulate, ce alcătuiesc un desen mozaicat. Guşa este colorată extrem de variabil, de la
galben la negru, frecvent cu pete albe, de dimensiuni variabile. În perioada de reproducere
masculii au o creastă dorsală înaltă şi dinţată, care începe din dreptul ochilor, lipseşte în
dreptul membrelor posterioare şi se continuă apoi cu creasta caudală, la fel de bine
dezvoltată dar lipsită de zimţi. Pe laturile cozii este prezentă o dungă longitudinală lată, albsidefie. La femele porţiunea inferioară a cozii este colorată în galben spre portocaliu. Cloaca
este umflată şi neagră la masculi, mai ales în perioada de reproducere. La femele cloaca nu
este umflată iar deschiderea cloacală este colorată în galben.
Este o specie predominant acvatică, preferând ape stagnante mari şi adânci, cu
vegetaţie palustră. Deseori poate fi întâlnită în bazine artificiale (locuri de adăpat, iazuri,
piscine). În perioada de viaţă terestră preferă pajiştile umede. Datorită dimensiunilor
mari nu se reproduce în bălţi temporare mici. Este frecvent în iazuri şi lacuri, mai ales
dacă există vegetaţie acvatică în care să se poată ascunde.
Este răspândit în mare parte din Europa centrală şi de nord, din nordul Franţei şi Marea

<link to grid map>

Population

Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Britanie până în munţii Urali. In nord, în Scandinavia, ajunge până la paralela 65.
Lipseşte din peninsula Iberică, Italia şi, începând, cu Austria, nu este prezent la sud de
Dunăre. În România este răspândit aproape pretutindeni. Lipseşte din Dobrogea şi
lunca Dunării unde este înlocuit de T. dobrogicus. Este întâlnit la altitudini cuprinse între
100-1000 m.
Populaţiile sunt într-un declin accentuat pretutindeni în Europa în special datorită
distrugerii habitatelor, introducerii de peşti. Nu există studii populaţionale la nivel
national şi puţine la nivel european.
Reproducerea are loc în martie iar adulţii pot rămâne în apă până în mai-iunie. Fecundarea
este internă iar transferul spermatoforului se realizează în urma unei parade sexuale
complexe, fără amplex (partenerii nu se ating). Deşi depune numeroase ouă (peste 100),
multe nu se dezvoltă datorită unor frecvente mutaţii cromozomiale. Ouăle sunt mari, de 2-4
mm, de culoare albă. Este o specie extrem de vorace, hrănindu-se atât cu mormoloci cât şi
cu tritoni mai mici sau larve. Pe uscat poate fi găsit în vecinătatea apei. În pofida
dimensiunilor mari se deplasează repede, atât în mediul acvatic cât şi în cel terestru.
Este o specie vulnerabilă la nivel naţional, în anumite zone chiar periclitată, în special
datorită degradării şi distrugerii habitatelor acvatice de reproducere şi a fragmentării
habitatelor terestre adiacente. Menţinerea habitatelor acvatice existente precum şi crearea
de noi habitate acvatice acolo unde acestea au fost distruse şi asigurarea de coridoare de
dispersie va permite menţinerea unor populaţii viabile.
Este inclusă în anexa 2 printre speciile a căror conservare necesită desemnarea ariilor
speciale de conservare. Conform listelor roşii specia este considerată vulnerabilă la
nivel naţional şi neameninţată pe întregul areal.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

>50% of all fishless ponds in
the area with at least one
individual





• Evidence of
reproduction /
recruitment

>75% of all ponds with adults
contain spawn and/or larvae





• Population
structure

>75% of all ponds with adults
contain larvae/juveniles in JulyAugust



Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity
• Population present
in the site
Population
dynamics

Disease
• Absence of specific
diseases

No mass mortality observed



INDIRECT
Habitat extent
<50% of the surrounding
terrestrial area is well
vegetated and lacks dangerous
ground (roads, arable fields
etc.)



Pastures are prefered during
terrestrial life stage and at least
limited areas should be present

• Hibernation sites

Hibernating sites are present
near every pond used for
reproduction



Logs, litter, burrows that can be used
for hibernating are present in the
area and will not be removed until
next spring

• Maintenance of

>25% of all ponds in the area



• Continuity of
habitat networks
connecting key
features
Habitat condition

specific habitat
features supporting
the species

have dense aquatic vegetation

• Hydrology

>50% of the ponds in the area
hold water during MarchAugust





• Water quality

Eutrophication is reduced,
water transparency being at
least 50 cm (or total for
shallower sites)





<25% of the ponds in the area
have fish
<25% of the ponds in the area
have waterfowl





• Waste

<25% of the ponds in the area
are used for dumping wastes





Alte surse de
informare

Arntzen, J.W., Borkin, L. 1997. Triturus superspecies cristatus (Laurenti,
1768). - In: GASC, J.P. et al. (eds.): Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe. - Paris:
Societas Europaea Herpetologica & Muséum National d` Histoire Naturelle: 76 – 77.
Arntzen, J.W., Wallis, G.P.1999. Geographic variation and taxonomy of crested newts
(Triturus cristatus superspecies): morphological and mitochondrial DNA data.
Contributions to Zoology 68: 181 – 203.
Cogălniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B. 2000. Amfibienii din România. Determinator.
Editura Ars Docendi, p. 1-114.
Francillon-Viellot, H., Arntzen, J.W., Geraudie, J. 1990. Age, growth and longevity of
sympatric Triturus cristatus, T. marmoratus and their Hybrids (Amphibia, Urodela): A
skeletochronological comparison. Journal of Herpetology 24: 13 – 22.
Fuhn, I. 1960. Amphibia. Fauna Republicii Populare Romîne. Vol. 14, fasc. 1. Editura
Academiei RPR.
Green, A.J. 1989. The sexual behaviour of the great crested newt, Triturus cristatus
(Amphibia: Salamandridae). Ethology 83: 129 – 153.
Griffiths, R.A. 1996. Newts and Salamanders of Europe. - London: Poyser Natural
History.
Griffiths, R.A., Williams, C. 2000. Modeling population dynamics of great crested newts
(Triturus cristatus) - a population viability analysis. Herpetological Journal 10: 157 – 163.
Lanza, B., Campolmi, B. 1991. Body size in Triturus cristatus - Artenkreis (Amphibia:
Caudata: Salamandridae). - In: Ghiara, G. et al. (eds.): Selected Symposia and
Monographs U.Z.I. 4 Mucchi, Modena - Symposium on the evolution of terrestrial
vertebrates: 523-530.
Miaud, C., Joly, P. 1993. Variation in age structures in a subdivided population of
Triturus cristatus. Can. J. Zool. 71: 1874 – 1879.
Oldham, R.S., Keeble, J., Swan, M.J.S., Jeffcote, M. 2000. Evaluating the suitability of
habitat for the great crested newt (Triturus cristatus). Herpetological Journal 10: 143 –
155.
Verrell, P., Halliday, T.1985. The population dynamics of the crested newt Triturus
cristatus at a pond in southern England. Holarctic Ecology 8: 151 – 156.
Dan Cogalniceanu

Competition /
predation
• Predators

Disturbance

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

28.08.07

1188 Bombina bombina

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Izvoraşul (Buhaiul) de Baltă cu Burtă Roşie
Bombina bombina
Fire-bellied Toad
1188
This is a small toad, with a body length less than 55 mm. The head is small and round,
without ear drums. The eyes are small, protruding, with a triangular pupil. The skin is
rough dorsally, with blunt warts. The limbs are rather short. The color is grayish brown to
blackish on the back, rarely olive green, with dark or green oval spots. The belly is
usually black with many orange or red large spots, well separated from each other, and
numerous small white dots. Sexual dimorphism is weak. The male possess a vocal sac
and nuptial pads on the forearms and fingers, well developed during the breeding
season. It is a more aquatic frog that prefers permanent water bodies. It breeds in
shallow water with dense vegetation. Males call in chorus, the sound being hard to
misidentify: “u..u..u..u” repeated every 1-4 seconds, for hours in a row. It inhabits the
lowlands of Eastern and Central Europe, but its range is fragmented by the Carpathians.
Small isolated populations were reported in Anatolia. It is included in the Habitats
Directive Annex 2. According to the IUCN Red List it is of low concern but it is
considered near threatened at national level.
Este o broască de dimensiuni mici, până la 5 cm, cu corpul este îndesat şi turtit. Capul
este relativ mic, având lungimea egală cu lăţimea, iar botul este rotunjit. Ochii sunt
foarte proeminenţi, având pupila triunghiulară, în formă de inimă. Dorsal tegumentul
este foarte verucos, fiind acoperit cu numeroşi negi, rotunzi sau ovali, având un punct
negru central. Ventral, între cap şi corp este prezent un plin tegumentar (cuta gulară).
Corpul este colorat dorsal în cenuşiu-deschis, măsliniu, mai rar gri-închis. O parte din
negii glandulari coloraţi în negru sunt grupaţi, ceea ce conferă un model caracteristic.
Unii indivizi pot fi parţial sau chiar total coloraţi în verde. Abdomenul este viu colorat cu
pete portocalii până spre roşu, pe un fond negru, care predomină ca pondere. Sunt de
asemenea prezente puncte albe mici, relativ uniform distribuite. Coloritul ventral este de
avertizare, specia fiind deosebit de toxică. Masculii au capul mai lat ca femelele datorită
prezenţei celor doi saci vocali interni. Calozităţile nupţiale (formaţiuni cornoase, de
culoare neagră ce apar în perioada de reproducere doar la masculi) sunt prezente pe
partea internă a antebraţului, inclusiv pe tuberculul metacarpian intern. Masculii orăcăie
în cor, în special seara şi noaptea, sunetele fiind greu de confundat „u…u…u…u”
repetat la 1-4 secunde. Un singur mascul poate cânta timp de ore fără oprire.
Nu este o specie pretenţioasă, trăieşte în orice ochi de apă, temporar sau permanent, la
altitudini între 0-400 m. Este prezentă în lacurile din lunca şi delta Dunării, pe maluri sau
în zonele cu vegetaţie, cel mai adesea fiind găsită în bălţile temporare.
Izvoraşul cu burtă roşie este răspândit în centrul şi estul Europei, din Danemarca şi sudul
Suediei în vest, Cehia, fosta Yugoslavie şi Dunărea în sud, iar în est în Rusia până aproape
de munţii Ural. În România este prezentă pretutindeni în zonele de şes: Câmpia Română,
Bărăganul, Dobrogea inclusiv delta, Crişana, Podişul Transilvaniei şi Podişul Moldovei. În
zonele de contact cu B. Variegata hibridează cu aceasta.

Population
Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Populaţiile existente sunt variabile ca mărime, în funcţie de habitatele disponibile. Poate
forma populaţii foarte mari în lunca şi delta Dunării.
Este o specie cu activitate diurnă, predominant acvatică. Intră în apă primăvara
devreme, în martie şi se retrage pentru hibernare în octombrie. Iernează pe uscat, în
ascunzişuri. Reproducerea începe din aprilie-mai şi poate dura până în august, cu
depuneri repetate. Fecundarea este externă, cu amplex. Masculul apucând femela cu
membrele anterioare, eliminarea ouălor şi a spermei având loc simultan. Ouăle (între
10-100 la o depunere) sunt depuse izolat sau în grămezi mici, fixate de obicei de plante.
Oul are 2 mm diametru, iar capsula gelatinoasă ce îl înveleşte între 7-8 mm, este brun
închis la un pol şi alb-gălbui la celălalt. O femelă poate depune mai multe ponte pe an.
Este o specie cu un areal vast dar afectată de activităţile umane. Distrugerea,
degradarea şi fragmentarea habitatelor (atât a celor acvatice cât şi a celor terestre) îi
periclitează supravieţuirea. Menţinerea habitatelor existente şi crearea de noi habitate
acvatice sunt necesare pentru asigurarea unor populaţii viabile. Este mult mai
vulnerabilă comparativ cu B. variegata deoarece este mai acvatică, preferă ochiuri de
apă mai mari iar arealul său este în zone de şes cu activităţi antropice multiple şi o
densitate a populaţiei umane mare.
Este inclusă în anexa 2 printre speciile a căror conservare necesită desemnarea ariilor
speciale de conservare precum şi în anexa 3 printre speciile de interes comunitar.
Conform listelor roşii specia este considerată potenţial ameninţată la nivel naţional şi
neameninţată pe întregul areal.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute
DIRECT

Acceptable limits

FC

MP

Quantity
>50% of all ponds in the area
with at least one individual



• Evidence of
reproduction /
recruitment

>75% of all ponds with adults
contain spawn and/or tadpoles



• Population
structure

>75% of all ponds with adults
contain at least one juvenile in
August-September



• Population present
in the site



Population
dynamics



Disease
• Absence of specific
diseases

No mass mortality observed



INDIRECT
Habitat condition
• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

>75% of all ponds in the area
have aquatic vegetation or
<50% of the surrounding
terrestrial area is vegetated



• Hydrology

>50% of the ponds in the area
hold water during MarchSeptember



<25% of the ponds in the area
have fish



<25% of the ponds in the area





Competition /
predation
• Predators
Disturbance
• Waste



Comments on attribute assessment

are used for dumping wastes
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Arntzen, J.W. 1978. Some hypotheses on postglacial migrations of the fire-bellied toad,
Bombina bombina and the yellow-bellied toad, Bombina variegata. Journal of
Biogeography, 5: 339-345.
Cogălniceanu, D., Miaud, C. 2004. Variations in life history of a Bombina bombina
population from the lower Danube floodplain. Amphibia-Reptilia, 25: 115-118.
Cogălniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B. 2000. Amfibienii din România. Determinator.
Editura Ars Docendi, p. 1-114.
Fuhn, I. 1960. Amphibia. Fauna Republicii Populare Romîne. Vol. 14, fasc. 1. Editura
Academiei RPR.
Kinne, O, Kunert, J., Zimmermann, W. 2004. Breeding, rearing and raising the redbellied toad Bombina bombina in the laboratory. Endangered Species Research. 3: 113.
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1193 Bombina variegata
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Izvoraşul (Buhaiul) de Baltă cu Burta Galbenă
Bombina variegata
Yellow-bellied Toad
1193
This is a small, warty, mostly aquatic toad, with the adults being usually less than 5 cm
long. The head is flat, wide and round, without ear drums, with small protruding eyes
that have triangular pupils. The back is very rough, covered by dense black warts,
pointed with a keratinous formation. The upperparts are colored in grey, brown,
yellowish or even olive, often with several large darker oval spots. The underparts are
bright yellow, with black round spots. Males have nuptial pads on their forearms and
fingers but lack vocal sacs. Males call in chorus, the song being similar to Fire-bellied
Toad, but with a higher frequency.
It is a largely diurnal species that inhabits a wide variety of water bodies, usually
shallow. It is more terrestrial in comparison with Fire-bellied Toad. It has a large
altitudinal range, from 150 to nearly 2000 m. It occurs widely across Western and
Central Europe, from France to the Carpathians, and the Balkan and Italian Peninsulas
(the Italian subspecies is being raised to full species status).
It is included in the Habitats Directive Annex 2. According to the IUCN Red List it is of
low concern but it is considered near threatened at national level.
Este o broscă de dimensiuni mici, de până la 5 cm. Forma corpului este mai îndesată
decât la B. bombina. Corpul este aplatizat, capul mare are botul rotunjit. Pupila este
triunghiulară sau în formă de inimă. Dorsal tegumentul este foarte verucos, aspru la
pipăit, acoperit cu negi mari, ce posedă în vârf câte un spin cornos negru înconjurat de
numeroşi spini mici. Negii nu sunt grupaţi sau dispuşi simetric. Coloritul este extrem de
variabil. Dorsal indivizii sunt coloraţi în cenuşiu deschis, maroniu sau măsliniu pătat cu
negru. Uneori pot apare indivizi parţial sau total verzi dorsal. Abdomenul şi guşa sunt
colorate în galben, pe fondul căruia este un desen marmorat cenuşiu spre negru,
dominând însă pigmentul galben. Coloritul este foarte intens, reprezentând un mijloc de
avertizare asupra toxicităţii. Vârfurile degetelor sunt de asemenea galbene. Masculii
prezintă pe faţa interioară a membrelor anterioare calozităţile nupţiale (formaţiuni
cornoase, de culoare neagră ce apar în perioada de reproducere doar la masculi)
vizibile chiar şi pe perioada hibernării. Masculii nu posedă sac vocal dar în privinţa
orăcăitului se aseamănă cu B. bombina, doar că frecvenţa sunetelor este mai ridicată.
Ocupă orice ochi de apă, preponderent bălţi temporare, putându-se reproduce inclusiv
în denivelări ale solului ce conţin sub un litru de apă, spre deosebire de B. bombina care
preferă bălţile mai mari din lunca sau valea apelor curgătoare. Este întâlnită aproape
pretutindeni unde găseşte un minim de umiditate, de la 150 m până la aproape 2000 m
altitudine.
Este răspândită în vestul şi centrul Europei cu excepţia peninsulei Iberice, Marii Britanii şi
Scandinaviei. Limita estică a arealului este reprezentată de Polonia, vestul Ucrainei,
România, Bulgaria şi Grecia. În România este prezentă pretutindeni în zonele de deal şi
munte.
Este una din cele mai abundente specii, deoarece beneficiază de orice ochi de apă

Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

disponibil pentru reproducere. Indivizii se caracterizează printr-o longevitate ridicată şi
toleranţă sporită la o varietate de impacte antropice.
Este o specie cu activitate atât diurnă cât şi nocturnă, preponderent acvatică, extrem de
tolerantă şi rezistentă. Este sociabilă, foarte mulţi indivizi de vârste diferite putând convieţui
în bălţi mici. Se reproduce de mai multe ori în cursul verii. Ouăle se depun în grămezi mici
sau izolat, fixate de plante sau direct pe fundul apei. Este rezistentă la condiţii dificile de
mediu şi longevivă, iar secreţia toxică a glandelor dorsale o protejează foarte bine de
eventualii prădători. De aceea aproape orice ochi de apă din cadrul arealului este populat
de această specie care poate realiza aglomerări impresionante de indivizi în bălţi mici.
Poate rezista şi în ecosisteme foarte poluate. Se deplasează bine pe uscat putând coloniza
rapid noile bălţi apărute. Este printre primele specii de amfibieni ce ocupă zonele deteriorate
în urma activităţilor umane (defrişări, construcţii de drumuri etc.) unde se formează bălţi
temporare.
Este o specie cu un areal vast, dar cu toate acestea este periclitată în mare parte a
acestuiadatorită distrugerii, deterioarării şi fragmentării habitatelor. Conservarea ei
necesită măsuri simple limitate la menţinerea habitatelor acvatice existente şi crearea
de noi habitate acolo unde cazul.
Este inclusă în anexa 2 printre speciile a căror conservare necesită desemnarea ariilor
speciale de conservare precum şi în anexa 3 printre speciile de interes comunitar.
Conform listelor roşii specia este considerată potenţial ameninţată la nivel naţional şi
neameninţată pe întregul areal.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

DIRECT
Quantity
>50% of all fishless ponds in
the area with at least one
individual





• Evidence of
reproduction /
recruitment

>75% of all ponds with adults
contain spawn and/or tadpoles





• Population
structure

>75% of all ponds with adults
contain at least one juvenile in
August-September





• Population present
in the site
Population
dynamics

Disease
• Absence of specific
diseases

No mass mortality observed



INDIRECT
Habitat extent
Habitat condition
• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

>25% of all ponds in the area
have aquatic vegetation or
<50% of the surrounding
terrestrial area is vegetated



• Hydrology

>50% of the ponds in the area
hold water during AprilSeptember



<25% of the ponds in the area
have fish



Competition /
predation
• Predators
Disturbance



Comments on attribute assessment

• Waste

<25% of the ponds in the area
are used for dumping wastes

Alte surse de
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1217 Testudo hermanni
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Broasca Ţestoasă de Uscat
Testudo hermanni
Hermann’s Tortoise
1217
Hermann’s Tortoise is rather small, with a carapace length up to 25 cm. The carapace is
strongly domed, with two plates above the tail.There is a large scale on the tail tip, no
spurs on the thighs and the scaling on the front of fore limbs tends to be less coarse
than in the spur-thighed tortoise. There is a considerable variation in colour and shape,
usually younger animals having lighter colours and older ones darker. They are long
lived animals, reaching over 100 years in captivity. Hermann’s tortoises are well adapted
to to a variety of arid habitats, but can also be found in moist ones. It is a strictly
European and primarily a lowland species. The natural distribution pattern comprises
the Mediterranean areas of the Iberian, Apennine, and Balkan Peninsulas, as well as
Sicily, Corsica and Sardinia. The range extends up to 500-700 m. In Romania it occurs
in a rather narrow range along the Danube mostly downstream of the Iron Gates. It
probably also occurs in southern Dobrogea. Tortoises are affected by habitat degradation,
destruction and fragmentation, and by collecting for the pet-trade. They are also frequently
killed on roads and in scrub and forest fires. Hermann’s tortoise is included in the IUCN
Red List as Near Threatened.
Este o ţestoasă de dimensiuni mici, lungimea carapacei putând ajunge la 20-25 cm,.
Coada este acoperită cu un vârf cornos. Placa anală a carapacei este divizată, acesta
fiind cel mai simplu criteriu de a o deosebi de T. graeca. Nu are în regiunea femurală
tuberculii conici mari, prezenţi la T. graeca. Picioarele sunt puternice, cu degete
concrescute prevăzute cu gheare puternice cu care sapă. Masculul se deosebeşte de
femelă prin dimensiunile mai mici, prin plastronul concav şi prin plăcile anale curbate. În
caz de pericol îşi poate retrage cu totul capul şi picioarele în carapace. La juvenili
carapacea este mai deschisă la culoare şi moale. Carapacea este colorată variat, de la
galben deschis la juvenili şi galben închis sau cenuşiu la adulţi. Inelele de creştere de
pe plăcile dorsale permit estimarea vârstei la indivizii până în 7-10 ani.
Sunt animale foarte bine adaptate la habitate aride dar poate fi întâlnită şi în zone cu
umide. Nu este foarte pretenţioasă la habitat, fiind găsită atât în pajişti, cât şi în păduri şi
vii. Preferă locurile însorite şi de aceea poate fi găsită frecvent pe dealuri şi în zone cu
stâncării.
Este o specie strict europeană, prezentă în Balcani, în zone restrânse din Spania şi
Franţa, în sudul Italiei şi în majoritatea insulelor din Mediterană (Baleare, Corsica,
Sardinia, Sicilia, Malta). În România este prezentă în sudul Banatului şi în sud-vestul
Olteniei. A fost semnalată şi în sudul Dobrogei, unde coexistă cu T. graeca.
Sunt animale lente ce se camuflează foarte bine şi de aceea detectabilitatea lor este
extrem de redusă. Se pretează însă foarte bine la estimări bazate pe marcarerecapturare. În captivitatea poate depăşi vârsta de 100 ani.
Primăvara are loc jocul nupţial în urma căruia are loc reproducerea (vezi descrierea în
Galeotti şi colab., 2005). Atunci masculul urmăreşte femela, o poate muşca de
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membrele posteriore şi îşi ciocnesc repetat carapacea. La începutul verii femela depune
într-o gaură săpată cu membrele posterioare câteva ouă (8-12 ouă) cu coaja tare din
care eclozează puii după aproximativ 3 luni. Animalele se adăpostesc în vizuini săpate
sau în grote noaptea şi ziua când temperaturile sunt fie scăzute fie prea crescute. Iarna
se îngroapă în pământ pentru hibernare. Poate da naştere la hibrizi viabili cu alte specii
înrudite de ţestoase, inclusiv cu T. graeca.
Este afectată de deteriorarea, distrugerea şi fragmentarea habitatului. Colectarea în
vederea comercializării sau distrugerea directă în anumite zone pot avea un impact
semnificativ. Proliferarea câinilor şi pisicilor fără stăpân sau a turmelor de mistreţi în unele
zone pot reduce mult rata de supravieţuire a puilor. Incendiile pot de asemenea cauza o
mortalitate ridicată.
Este inclusă Lista Roşie a UICN ca LR/nt (risc redus, aproape periclitată), periclitată la
nivel naţional (Iftime, 2005). În OUG 57/2007 este inclusă în anexa 3 printre speciile a
căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare precum şi în
anexa 4A printre speciile ce necesită o protecţie strictă.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

DIRECT
Population
dynamics
• Evidence of
reproduction /
recruitment

At least 10% of the animals
inventoried are juveniles



No sick or dead animals found
during monitoring



Disease
• Absence of specific
diseases
INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species

No changes in vegetation cover
greater than 10%



No new road, irrigation canal or
other potential barrier built



Habitat extent
• Continuity of
habitat networks
connecting key
features
Habitat condition



• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

Area includes shrubs and
forested habitats, sunny
pastures and at least one water
source

Alte surse de
informare
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Reptiles in Europe. - Paris: Societas Europaea Herpetologica & Muséum National d`
Histoire Naturelle: 178-179.
Castanet, J., Cheylan, M. 1979. Les marques de croissance des os et des écailles
comme indicateur de l’âge chez Testudo hermanni et Testudo graeca (Reptilia,
Chelonia, Testudinidae). Can. J. Zool. 57: 1649-1665.
Fritz, U., Auer, M., Bertolero, A., Cheylan, M., Fattizzo, T., Hundsdörfer, A. K., Martín
Sampayo, M., Pretus, J. L., Siroky , P. & Wink, M. (2006). A rangewide phylogeography
of Hermann’s tortoise, Testudo hermanni (Reptilia: Testudines: Testudinidae):
implications for taxonomy. Zoologica Scripta 35: 531–543.
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Broasca Ţestoasă Dobrogeană
Testudo graeca
Spur-thighed Tortoise
1219
The Spur-thighed Tortoise is fairly small, with a carapace length between 20 - 25 (up to
30) cm in adults. It has just one supracaudal plate. The tail of adult males is longer than
that of the female, and the plastron is more concave. The carapace is white to yellow in
juveniles and dark yellow or grey in adults. Each plate has large, irregular black spots.
Courtship takes place in spring and autumn and consists of the male chasing the
female, biting her legs and tapping on her shell. Females lay several white, hard-shelled
eggs in a hole dug in loose soil. The young hatch after about three months. They are
long lived animals, reaching over 100 years old in captivity.
Spur-thighed Tortoises are well adapted to arid habitats (EUNIS 31, 34, 35, 41). In
Dobrogea they can be found in meadows, cultivated land, scrub-covered hillsides and
deciduous forests. They are present in North Africa, Asia Minor, the Middle East, and
south Europe, mostly in the Balkans.
Tortoises are affected by habitat degradation, destruction and fragmentation, and by
over-collecting for the pet trade. They are also frequently killed on roads and in scrub
and forest fires. The Spur-thighed Tortoise is listed in the IUCN Red List as vulnerable
and included in Annex II of the CITES Convention, and Habitats Directive Annex 2.
Este o ţestoasă de dimensiuni mici, lungimea carapacei putând ajunge la 30 cm, cel mai
adesea fiind cuprinsă între 20-25 cm la adulţi. Coada este scurtă, fară vârf cornos.
Placa anală a carapacei este întreagă, acesta fiind cel mai simplu criteriu de a o
deosebi de *T. hermanni*. Picioarele sunt puternice, cu degete concrescute prevăzute
cu gheare puternice cu care sapă. Masculul se deosebeşte de femelă prin dimensiunile
mai mici, prin plastronul concav şi prin placa anală mai curbată. În caz de pericol îşi
poate retrage cu totul capul şi picioarele în carapace. La juvenili carapacea este mai
deschisă la culoare şi moale. Carapacea este colorată în galben deschis la juvenili şi
galben închis sau cenuşiu. Fiecare placă este mărginită de pete negre, mari,
neregulate. Inelele de creştere de pe plăcile dorsale permit estimarea vârstei la indivizii
până în 7-10 ani (Castanet şi Cheylan, 1979).
Sunt animale foarte bine adaptate la habitate aride (EUNIS 31, 34, 35, 41). Nu este foarte
pretenţioasă la habitat, fiind găsită atât în zonă de stepă, pajişti, cât şi în păduri şi vii.
Preferă locurile însorite şi de aceea poate fi găsită frecvent pe dealuri şi în zone cu stâncării.
Recolonizează cu succes terenurile agricole, în special viile, lăsate în pârloagă (Anadon et
al., 2006).
Este prezentă din nordul Africii până în Caucaz şi Asia Mică. În Europa este prezentă în
Balcani, în zone restrânse din sudul Spaniei şi a fost introdusă în numeroase localităţi
din peninsula Italică, Sardinia, Sicilia, Malta. În România este prezentă doar în
Dobrogea. În Dobrogea poate fi găsită în munţii Măcinului la altitudini de peste 400 m,
dar a fost semnalată la altitudini de 2500 m înafara Europei (Lambert, 1997).
Nu există estimări ale mărimii populaţiilor de ţestoase dobrogene. Sunt animale lente ce
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se camuflează foarte bine şi de aceea detectabilitatea lor este extrem de redusă. Se
pretează însă foarte bine la estimări bazate pe marcare-recapturare. În captivitatea
poate depăşi vârsta de 100 ani.
Primăvara şi toamna are loc jocul nupţial în urma căruia are loc reproducerea. Atunci
masculul urmăreşte femela, o poate muşca de membrele posteriore şi îşi ciocnesc repetat
carapacea. La începutul verii femela depune într-o gaură săpată cu membrele posterioare
câteva ouă (4-12 ouă) cu coaja tare din care eclozează puii după aproximativ 3 luni.
Animalele se adăpostesc în vizuini săpate sau în grote noaptea şi ziua când temperaturile
sunt fie scăzute fie prea crescute. Iarna se îngroapă în pământ pentru hibernare. Animalele
sunt active la temperaturi peste 180C şi se refugiază de căldură la temperaturi peste 280C
(Lambert, 1981). Poate da naştere la hibrizi viabili cu alte specii înrudite de ţestoase,
inclusiv cu T. Hermanni (Mertens, 1968).
Este afectată de deteriorarea, distrugerea şi fragmentarea habitatului. Astfel, construcţia
canalului Dunăre-Marea Neagră izolează în prezent populaţiile de ţestoase din Dobrogea.
Colectarea în vederea comercializării sau distrugerea directă în anumite zone pot avea un
impact semnificativ. Proliferarea câinilor şi pisicilor fără stăpân sau a turmelor de mistreţi în
unele zone pot reduce mult rata de supravieţuire a puilor. În zonele intens păşunate
animalele sunt puternic infestate de căpuşe. Incendiile pot de asemenea cauza o mortalitate
ridicată.
Este inclusă în anexa 2 a convenţiei CITES. Este inclusă Lista Roşie a UICN ca vulnerabilă
(Baillie et al., 2004), periclitată la nivel naţional (Iftime, 2005). Este inclusă ca vulnerabilă în
Listele Roşii ale Parcului Naţional Munţii Măcinului (Torok et al., 2006) şi ale Rezervaţiei
Biosferei Delta Dunării (Oţel et al., 2000).
Este inclusă în anexa 2 printre speciile a căror conservare necesită desemnarea ariilor
speciale de conservare precum şi în anexa 3 printre speciile de interes comunitar.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

DIRECT
Quantity


• Population size in
the site
Population
dynamics
• Population
structure

At least 10% of the animals
inventoried are juveniles



No sick or dead animals found
during monitoring



Disease
• Absence of specific
diseases
INDIRECT
Habitat extent
• Continuity of
habitat networks
connecting key
features

No new road, irrigation canal or
other potential barrier built



Habitat condition
• Structure of
associated vegetation
layers

Area includes shrubs and
forested habitats, sunny
pastures and at least one water
source

• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

No changes in vegetation cover
greater than 10%





Comments on attribute assessment

Alte surse de
informare
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Broasca Testoasa de Apa
Emys orbicularis (Linnaeus) 1758
European Pond Terrapin
1220
The European Pond Terrapin is diurnal, and lives in freshwater. The shape and colour
of the shell changes with age: juveniles have a round shell that becomes elliptical in
adults; the juvenile colour is dark grey, almost black, while the adult shell is dark-brown
with small yellow spots, and the plastron is yellow or brown. Females are larger than
males: average length in females is 159 mm, and in males is 150 mm. It is fairly
common in Romania. There are no conservation measures in place at present; a survey
is needed to identify and protect the most important sites where it occurs.
Specie monotipica, dulcicola, diurna; forma si coloritul carapacei se modifica odata cu
varsta: la juvenili carapacea este rotunda, iar la adult se alungeste devenind ovala;
coloritul initial este cenusiu inchis, aproape negru, iar adultul are carapacea brun-inchis
pana la negru patata cu galben, iar plastronul este galben sau brun. La juvenili,
carapacea este carenata, insa la adult aceasta devine neteda. Carapacea este putin
bombata, comparativ cu speciile terestre, iar plastronul plat la femela, si usor concav la
mascul. Coada este mai lunga la masculi decat la femele, atingand 2/3 din lungimea
carapacei. Femelele sunt mai mari decat masculii: media 159 mm la femele, si doar 150
mm la masculi.
Traieste in ape dulci, lin curgatoare si statatoare, mai ales iazuri, lacuri, cu malurile
acoperite de vegetatie ; selecteaza habitatele insorite, cu sol nisipos necesar depunerii
pontei. Altitudinal ajunge pana la aproximativ 700 m.
Este comuna in aproape toata Europa, cu exceptia Scandinaviei si Arhipelagului
Britanic; de asemenea, traieste in vestul Asiei si nord-vestul Africii. In unele parti ale
Europei populatiile initiale au disparut, insa specia a fost reintrodusa.
Specia a fost mult mai comuna in trecut, avand o distributie mult mai larga decat in
zilele noastre. Distrugerea sau degradarea habitatelor naturale a dus la o distributie in
mozaic a acestei specii, cu populatii mici, izolate, amenintate cu disparitia.
Hrana consta din nevertebrate, pesti, amfibieni. Se hraneste doar in apa. Specie
fricoasa, se refugiaza in apa la cel mai mic pericol; in afara perioadelor cand se
hraneste, isi petrece timpul insorindu-se in imediata apropiere a apei, pe tarm sau pe un
trunchi de copac cazut; in timpul reproducerii, masculii devin teritoriali, dezvoltand un
comportament agonistic si stabilind ierarhii. In timpul iernii, precum si vara, in
perioadele de seceta, indivizii se refugiaza in mal, unde metabolismul se reduce, pana
la reaparitia conditiilor optime. Este ovipara, femela se deplaseaza uneori destul de
departe de apa pentru a depune cele 3-16 oua intr-o groapa pe care o sapa cu
membrele posterioare. Puii apar dupa 90-100 zile de incubatie. Uneori, embrionii pot
hiberna in ou, eclozand doar in primavara urmatoare. Sexul puilor este dependent de
temperatura: din ouale tinute la temperature mai scazute (pana la 25°C) vor iesi
masculi, iar din ouale tinute la peste 30°C vor iesi doar femele.
Este inclusa in Anexa 2 a Conventiei CITES. Este inclusa in Lista Rosie a UICN ca
amenintata, si in lista rosie a vertebratelor la nivel national (Botnariuc si Tatole, 2005).

ocrotire

Este inclusa in Anexa 3 a OUG 57/2007 ca specie a carei protectie necesita
desemnarea ariilor speciale de conservare, precum si in Anexa 4A a aceluiasi act
normativ, printre speciile de interes comunitar, strict protejate.
Pana in prezent nu a fost luata nici o masura practica de conservare. Este necesara
identificarea celor mai importante populatii de testoase de apa si luarea de masuri de
refacere si conservare a habitatelor naturale care adapostesc aceste populatii.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity
at least 10 adult specimens /
1000 m pond or river shore in
breeding period (March-April)



• Evidence of
reproduction /
recruitment

autumnal inventory: at least 10
new born /1000 m of pond or
river shore



• Population
structure

10% juveniles & subadults
(less 10 cm long) /1000 meters
of pond or river shore



Maintain the extent of all
habitats used by species (with
no loss > 5%)



*

• Structure of
associated
vegetation layers

70-90% of the shore needs to
be covered by herbaceous /
bush / arboreal vegetation



*

• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

sites present for shelering,
basking and hibernating



*

• Hydrology

>50% of all ponds in the area
hold water during MarchSeptember



*

• Population size in
the site
Population
dynamics

INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species
Habitat condition

Maintenance
requirements
• Presence of other
required organisms

Cyprinid fish and invertebrate
populations abundent in the
pond / river

Alte surse de
informare
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for sex determination. J. Experimental Zoology, 290: 490-7.
Botnariuc & Tatole (eds.) 2005 Cartea Rosie a Vertebratelor din Romania, Bucuresti,
260 pp.
Bodie, J. 2001. Steam and riparian management for freshwater turtles. J. Env.
Management, 62: 443-55.
Fuhn & Vancea, 1961. Fauna R.P.Romania. vol XIV, fasc. 2, Reptilia, Ed. Acad. RPR,
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1279 Elaphe quatorlineata
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Balaur Mare
Elaphe quatorlineata (Pallas, 1814)
Eastern (Four-lined) Rat Snake
1279
Sarpe de dimensiuni mari, de obicei 120-140 cm; exemplarele mari, de 2 m sau mai
mari, sunt extrem de rare. Are corp zvelt, musculos, cu capul mare, distinct de corp, dar
mai ingust si mai lung decat la E. quatorlineata. Ochii sunt moderat de mari cu pupile
rotunde. Solzii dorsali sunt bine carenati, pe cand cei de pe laturile corpului sunt mai
putin. Are 25, rar 23, 26 sau 27 siruri de solzi dorsali la mijlocul corpului ; de obicei un
singur solz preocular mare, rareori divizat in doua ; un subocular mic aflat dedesubtul
preocularului este prezent de obicei; doua sau trei postoculare; opt, ocazional noua, rar
sase supralabiale. Numarul solzilor ventrali si subcaudali este asemanator cu cel al
speciei E. quatorlineata : 187-224 solzi ventrali la masculi si 205-234 la femele; 56-94
subcaudali. Intre ochi si coltul gurii exista o dunga inchisa la culoare. Coloritul dorsolateral consta din patru siruri longitudinale de pete mari cafenii, neconfluente, mai mult
sau mai putin distincte; partea ventrala a flancurilor are tendinta de a forma o dunga
inchisa continua. Femelele cresc de obicei mai mari decat masculii. Juvenilii au un
model contrastant care consta dintr-un fond galbui-cenusiu pe care sunt dispuse pete
marinegricioase pe spate si flancuri.
Ocupa o varietate larga de habitate naturale, incluzand malurile raurilor, marginile
lacurilor, paduri de foioase rare, stepe impadurite, si chiar habitate cvasi-desertice.
Se adaposteste sub gramezi de pietre, ziduri de piatra, sau tot asa de bine in tufisuri.
Are preferinta pentru altitudini joase, insa poate fi intalnit si in zone de deal; foarte rar
apare la altitudini ridicate (M-tii Caucaz, la 200 m).
Este intalnit in Balcani (nord-estul Greciei, sudul si estul Bulgariei, estul Romaniei), in
sudul Rep. Moldova si Ukraina, si de asemenea, in Caucaz si Turcia. La noi in tara,
panan nu de mult se credea ca traieste doar in Dobrogea; insa semnalari recente arata
ca este raspandit si in Baragan, pana la Subcarpatii de curbura.
Este dificil de observat, fiind extrem de precaut. O estimare cantitativa a populatiilor nu
s-a efectua pana la ora actuala; presupunem ca sunt reduse numeric si ca sunt in
continua scadere din cauza distrugerii habitatelor propice.
Este specie diurna, cu un comportament calm, linistit. Chiar si exemplarele speriate fac
rareori miscari bruste; comportamentul lui defensiv se reduce la sasaituri ocazionale
corelate cu atacuri de intimidare. Prada este prinsa cu falcile si imobilizata/ucisa prin
constrictie. Comsuma micromamifere, pasari si soparle. Juvenilii pot consuma si
nevertebrate ca lacustele sau greierii. Dupa hibernare, care are loc intre octombrie si
April-Mai, serpii se imperecheaza. Acuplarea este precedata de imobilizarea femelei de
catre mascul, printr-o muscatura de ceafa. Este ovipara, ouale fiind depuse in sol in
iulie-august. Ponta poate avea pana la 17 oua. Ouale eclozezaza peste aproximativ 60
de zile, iar puii masoara intre 19 si 25 cm la nastere. In conditii optime, puii cresc
aproximativ 30 cm/an, ajungand la aproximativ 120 cm in al treilea an de viata, cand

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

devin maturi sexual.
Este inclusa in Anexa 2 a Conventiei CITES. Este inclusa in Lista Rosie a UICN ca
amenintata, si in lista rosie a vertebratelor la nivel national. Este inclusa in Anexa 3 a
OUG 57/2007 ca specie a carei protectie necesita desemnarea ariilor speciale de
conservare, precum si in Anexa 4A a aceluiasi act normativ, printre speciile de interes
comunitar, strict protejate.
Pana in prezent nu a fost luata nici o masura speciala pentru conservarea acestei
specii. Este necesara in primul rand localizarea celor mai imporante populatii si crearea
unor arii protejate in acele zone. Constientizarea localnicilor este de asemenea foarte
importanta, intrucat acestia ar contribui la diminuarea sau chiar oprirea uciderilor, si la
inventarierea populatiilor existente.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
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Vipera de Stepa
Vipera ursinii (Bonaparte) 1835
Meadow Viper
1298
The Meadow Viper is the smallest European viper, 40 – 50 cm in length, seldomly 60
cm; males are smaller than females. All subspecies are pretty similarl morphologically,
with a conspicuous zigzag pattern on the lighter buff background of the skin.; the tip of
the tail is light in colour. It lives in dry grasslands with a diverse structure, with some
damper areas for refuge in droughts, and sandy spots for sunning. It is very rare
throughout its range with small population in Moldova, Transylvania and Dobrogea.
There are a few conservation projects in progress to save it from further decline.
Este cea mai mica vipera europeana, avand aproximativ 40-50 cm lungime, foarte rar
putand atinge 60 cm. Masculii sunt mai mici decat femelele. Toate subspeciile sunt
destul de asemanatoare morfologic, avand zig-zagul dorsal aparent, pe un fond mai
deschis decat restul corpului. Zig-zagul este negru la masculi, sau brun inchis, mai rar
brun deschis la femele; de obicei dicromismul sexual este mult mai putin evident decat
la celelalte vipere. Coloritul dorsal cenusiu, cenusiu-masliniu; pe cap, de obicei un
desen care poate avea diferite forme: Λ, X sau chiar H. Flancurile corpului au cate un
sir de pete inchise la culoare. Ventral predomina pigmentul inchis; varful cozii este
deschis la culoare.
Vipera de stepa prefera habitate deschise, cu o structura diversa a vegetatiei,
caracterizata in special prin prezenta tufelor de iarba; sunt necesare zone mlastinoase,
umede, reci, care sa le asigure animalelor refugiu pe timpul verii, alaturi de care trebuie
sa fie zone uscate mai inalte, nisipoase, sau cu soluri usoare, necesare hibernarii.
Specia este extrem de rara, fiind de fapt una dintre cele mai amenintate specii de serpi
din intreaga Europa. Este raspandita in cateva populatii mici, izolate, in Moldova,
Dobrogea si Transilvania. In afara de Romania, specia mai apare si in alte cateva tari:
Franta, Italia, Ungaria, unele tari din Balcani (Grecia, Croatia, Bosnia-Hertegovina,
Serbia, Muntenegru, Macedonia si nordul Albaniei) si probabil Republica Moldova. Este
disparuta din Austria, Bulgaria.
Este cea mai rara specie de serpi din Europa. Din cauza impactului antropic neintrerupt
din ultimii 2000 de ani, specia a si-a redus in continuu efectivele, ajungand in pragul
extinctiei generale. Vipera de faneata din Transilvania a fost considerata ca fiind
disparuta din aceasta regiune pana de curand, cand a fost descoperita o mica populatie
izolata. Specia supravietuieste in cateva populatii mici, izolate, amenintate din cauza
impactului antropic. Fara masuri urgente si eficiente, este foarte posibil ca aceasta sa
dispara.
Hrana consta in principal din ortoptere, micromamifere sau soparle. Specie sperioasa,
se retrage la cea mai mica alarma in sol, in gauri de micromamifere sau crapaturi ale
solului. Poate sa supravietuiasca in habitate nefavorabile, efectuand migratii pe distante
scurte, in cautarea microhabitatelor favorabile.
Este mai putin veninoasa decat celelte specii de vipere, si mai putin agresiva.
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Este inclusa in Anexa 2 a Conventiei CITES. Este inclusa in Lista Rosie a UICN ca
amenintata, si in lista rosie a vertebratelor la nivel national. Este inclusa in Anexa 3 a
OUG 57/2007 ca specie a carei protectie necesita desemnarea ariilor speciale de
conservare, precum si in Anexa 4A a aceluiasi act normativ, printre speciile de interes
comunitar, strict protejate.
Situatia cea mai buna o are Ungaria, care are in desfasurare un proiect Life Nature cu
scopul de a creste si reproduce in semicaptivitate vipera de faneata, in vederea
repopularii unor habitate de unde aceasta specie a disparut.
In Transilvania, Societatea Romana de Herpetologie, cu sprijinul British Herpetological
Society, a luat in arenda timp de 2 ani consecutivi aproximativ 50 de hectare de pajiste,
in zona care constituia nucleul populatiei de Vipera ursinii rakosiensis; aceasta masura
a impiedicat pasunatul, cositul ierbii sau aratul. La ora actuala, SRH are in desfasurare
un proiect Life Nature, pentru conservarea unicului habitat din Romania, care
adaposteste o populatie de vipere de stepa. Proiectul presupune cumpararea unei
suprafete de cel putin 100 de hectare de teren, construirea unei cladiri, angajarea unor
rangeri, renaturarea habitatului.
Pentru viitor, este necesara declararea intregii zone cu acelasi microclimat (aproximativ
10.000 ha) ca si parc natural.
Pentru cealalta subspecie, situatia nu pare a fi atat de dezastruoasa: populatiile de la
Portita-Periteasca si Sfantu-Gheorghe sunt intr-o situatie putin mai buna de conservare;
in Moldova insa situatia este la fel ca si in Transilvania - populatiile existente sunt
extrem de reduse si pot sa dispara in orice moment.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
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Alte surse de
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Liliacul cu Potcoavă al lui Mehelyi
Rhinolophus mehelyi (Matschie, 1901)
Mehely’s Horseshoe Bat
1302
Mehely’s Horseshoe Bat is medium-sized, having a length of 50–55 mm and weighing
14 – 18 g. The back fur is pale greyish-brown, and pale grey underneath, though some
are reddish-coloured. It has a horseshoe-shaped flap of skin surrounding the nostrils
used for echo-location. It occurs in open dry broadleaf woodland (dehesa). The species
is very rare in Romania, with about 1,500 individuals distributed in Dobrogea, around
Bucureşti, one site in Sibiu and one in Suceava.
Liliac de talie mijlocie. Procesul superior al crestei este bont şi abia cu puţin mai lung
decât cel inferior, acesta din urmă fiind lat. Blana dorsală este cenuşie-brună (la fel
tegumentul urechilor şi patagiului) iar partea ventrală aproape albă. Adesea peri lungi şi
negri în jurul ochilor. In repaus corpul nu este învelit complet cu patagiu.
Foloseşte peşterile ca adăposturi, atât iarna, cât şi în perioada activă. Preferă peşterile
fosile (fără cursuri de apă). Terenurile de hrănire sunt stepele uscate, pădurile deschise
şi tufărişurile.
Răspândirea în România: semnalările la noi sunt sporadice, ceea ce înseamnă că este
o specie foarte rară. Este prezentă în mai multe localităţi din Dobrogea, o semnalare
lângă Bucureşti, una lângă Sibiu şi o alta în jud.Suceava. Terra typica speciei este
Bucureşti, iar holotipul se găseşte la Muzeul Naţional de Istorie Naturală din
Washington.
Circa 1.500 indivizi în România, care formează colonii mici (de câteva zeci de
exemplare). Specia este în declin numeric pe toată suprafaţa arealului şi ameninţată cu
extincţia pe zone întinse.
Specie sedentară, legată puternic de zonele carstice a căror peşteri au microclimatul
foarte stabil. Foloseşte şi adăposturi artificiale. Formează colonii de reproducere de
până la 500 indivizi. Se hrăneşte cu noctuide şi alte insecte. Specie cu biologia puţin
cunoscută (maturitate sexuală la un an, un pui la naştere, longevitate: 4-6 ani).
Specia este ameninţată de: distrugerea sau deranjarea adăposturilor (peşteri); alterarea
habitatelor de hrănire; speleoturism. IUCN: VU (Red List Category – Europe)
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1303 Rhinolophus hipposideros
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Ecologie şi
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Liliacul Mic cu Potcoavă
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Lesser Horseshoe Bat
1303
The Lesser Horseshoe Bat is the smallest member of the family in Europe: its forearm is
les than 45mm. It grows to a length of 37 – 45 mm and a weight of 4 – 9 g. The back fur
is pale greyish-brown, and pale grey underneath. It has a horseshoe-shaped flap of skin
surrounding the nostrils used for echo-location. This species favours shelted, moist
habitats, such as sheltered valleys, woodland edges, pastures and wetlands. It has a
small range in Romania, confined to Apuseni mountains and Dobrogea. Its population is
estimated at about 1,500 individuals.
Cel mai mic chiropter rinolofid din Europa. Şaua este de formă triunghiulară, procesul
superior al crestei scurt şi rotunjit iar cel inferior subţire şi evident mai lung. Se identifică
uşor după intervalul de lungime a antebraţului, care este cel mai mic dintre speciile
genului din Europa: 37 – 42 mm. Culoarea blănii este brună-fumurie dorsal şi cenuşiealbicioasă ventral. Tegumentul urechilor şi patagiului brun-cenuşiu deschis. Biometrie:
lungime cap+corp = 37-45 mm; lungimea condilo-bazală = 13,5–15,2 mm; anvergura
aripilor = 190-150 mm ; greutate = 4–9 g.
Specie primar asociată cu habitatul de stâncărie. Primăvara şi vara femelele formează
colonii mici de reproducere în peşteri, pivniţe şi mansarde părăsite. In acest timp
masculii duc o viaţă solitară în aceleaşi locuri sau în fisuri de stânci. Iernează în peşteri,
mine părăsite şi pivniţe cu temperatura de 5-10ºC şi umiditate ridicată, solitar sau în
agregate laxe de 20-40 indivizi de ambe sexe (nu se ating, aşa că nu folosesc
termoreglarea colectivă); în mod particular, se fixează pe pereţi foarte aproape de
planşeul adăpostului.
Este o specie vest şi central palearctică (din Irlanda până în Caucaz) , a cărei areal se
întinde cel mai la nord dintre toate speciile de rinolofide (până la 52º). Arealul speciei s-a
restrâns în ultimii 50 de ani, mai ales în partea lui nordică, fenomen care continuă şi
astăzi. In România specia a fost semnalată sporadic de-a lungul întregului lanţ carpatic,
în M-ţii Apuseni şi în Dobrogea.
O estimare foarte relativă, pe baza literaturii de specialitate şi a observaţiilor proprii este
de 1.500 indivizi. In România nivelul propulaţiilor acestei specii este stabil, deşi în
Europa specia este în declin (a dispărut din Olanda şi Belgia).
Zborul este rapid, aproape de pământ. Se grăneşte cu tipulide, fluturi nocturni de talie
mică, ţânţari, coleoptere şi acarieni. Maturitatea sexuală este atinsă la un an;
împerecherea are loc toamna (precedată de hrănire) sau chiar iarna, în timpul trezirilor
periodice din timpul hibernării. Pot să-şi schimbe adăpostul de hibernare de mai multe
ori în decursul unei ierni. Nu este considerată specie migratoare.

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Alterarea şi/sau distrugerea adăposturilor de vară şi de iarnă; folosirea pesticidelor în
agricultură; eliminarea perdelelor de vegetaţie şi a benzilor aluviale; fragmentarea şi
izolarea habitatelor; vandalismul în peşteri; amenajarea şi recondiţionarea locuinţelor.
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1304 Rhinolophus ferrumequinum
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Măsuri luate şi

Liliacul Mare cu Potcoavă
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Greater Horseshoe Bat
1304
The Greater Horseshoe Bat is the largest member of its family in Europe: it measures
57 – 71 mm long and weighs 17 – 34 g. Is has a horseshoe-shaped flap of skin
surrounding the nostrils, used for echo-location. The fur on the back is buff with darker
tips (becoming reddish or chestnut-brown in older animals); the underside is paler and
grey or yellowish-white. It lives in caves near scrub and open trees away from human
disturbance; it needs a series of caves in order to have a variety of temperatures and air
flow patterns. In Romania it is mainly found within the Carpathian arc: Apuseni, Oltenia
and Dobrogea. The estimated Romanian population is some 10,000 individuals.
Cel mai mare liliac rinolofid din Europa. Urechi mari, ascuţite la vârf, lipsite de tragus.
Procesul superior al crestei este scurt, lat şi rotunjit iar cel inferior este ascuţit.
Baza perilor din blană este cenuşie deschisă, iar partea distală brun-cenuşie cu o tentă
roşcată. Culoarea ventrală este alb să şu o nuanţă gălbuie. In timpul hibernării şi în
repausul diurn îşi acoperă complet corpul cu patagiul.
Craniul: între coroana caninului superior şi cel de-al doilea premolar nu există spaţiu.
Premolarul I superior este în afara şirului de dinţi, sau poate să lipseasc.
Date biometrice: lungimea cap+trunchi = 57-71 mm ; lungimea antebraţului = 54-61 mm;
anvergura aripilor = 350-400 mm; greutate = 17-34 g.
Habitatele de hrănire cuprind pădurile de foioase (mai ales primăvara) şi păşunile (vara
şi toamna). De asemenea, zboară frecvent în grădini, zone stâncoase şi deluroase.
Specia este răspândită în centrul şi sudul Europei (sub 52º latitudine nordică), din sudul
Marii Britanii până în M-ţii Caucaz. Arealul asiatic este incert, dar ajunge până în India,
China şi Japonia. De asemenea, este prezentă în nord-vestul Africii.
In România specia e răspândită în interiorul arcului carpatic, mai frecventă în M-ţii
Apuseni, de asemenea, în Oltenia şi Dobrogea. Mai există o semnalare în nordul
Moldovei (Bucovina).
Populaţia din România este estimată la cca 10.000 exemplare; probabil că numărul total
este mai mare, dacă se are în vedere că există colonii de hibernare care depăşesc
1.000 de exemplare (în M-ţii Apuseni). In Europa declinul numeric s-a diminuat sau
chiar s-a oprit în ultimii 15 ani, iar in România numărul indivizilor este în creştere (după
dinamica multianuală a coloniilor de hibernare).
Specia este sedentară şi poate folosi peşterile ca adăpost în tot timpul anului, dar în
nordul Europei (şi în ţara noastră) coloniile de reproducere sunt mai frecvente în clădirile
părăsite. Maturitatea sexuală apare după 2-3 ani şi longevitatea atinge 30 de ani.
Primăverile întârziate amănă naşterea puilor, situaţie în care mortalitatea juvenililor este
mare. Se hrăneşte cu coleoptere şi lepidoptere de talie mare; îşi prind prada din zbor la
mică înălţime sau prin vânătoare pasivă (din locuri de aşteptare). In coloniile de
maternitate (până la 200 femele) pot fi prezenţi şi masculi.
Cea mai mare ameninţare este fragmentarea şi izolarea habitatelor. Alte ameninţări:

necesare pentru
ocrotire

schimbarea regimului de management a ariilor agricole, speleoturismul în toate
anotimpurile anului, intoleranţa omului faţă de prezenţa coloniilor în clădiri, tratamentele
chimice pentru reabilitarea şi conservarea structurilor alterate ale locuinţelor etc.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

circa 10.000 exemplare în
România



mortalitate juvenilă foarte mare
în primăverile întârziate, din
cauza lipsei hranei pentru
alăptare



căpuşa Ixodes vespertilionis,
dacă afectează sub 75% dintro colonie



• Area of feeding
habitat(s)

păduri de foiase în perioada de
primăvară, păşuni vara şi
toamna



*

• Roost sites

clădiri (mansarde, turnuri de
biserică), peşteri, tuneluri de
mină



*

• Breeding
(maternity) sites

colonii de reproducere în
poduri, turnuri de biserică,
clădiri părăsite



*

• Hibernation sites

peşteri şi mine



• Continuity of
habitat networks
connecting key
features

reţeaua de habitate este relativ
continuă



*

• Structure of
associated
vegetation layers

lizieră de pădure



*

tăierile de pădure sau modificarea
traseului lizierei afectează
capacitatea de orientare şi
randamentul hrănirii indivizilor

• Species
composition of
associated plant
community

vegetaţie arboricolă de foioase
(primăvara şi vara) şi păşuni şi
fâneţe toamna



• Temperature

condiţii ale habitatelor (peşteri)
pentru hibernare: 7 - 10ºC,
galerii de lungime suficient de
mare (sute de metri), în care
condiţiile sunt stabile pe toată
perioada iernii



*

atârnă liber şi se învelesc în
membrane de zbor
coloniile din peşteri sunt compacte,
cu termoreglare colectivă

• Light levels

coloniile sunt localizate de la



*

DIRECT
Quantity
• Population size

date insuficiente, dar in mod sigur
efectivul este semnificativ mai mare

Population
dynamics
• Population losses

Disease
• Parasites

căpuşa afectează mai ales indivizii în
primul an de viaţă, când mortalitatea
este maximă

INDIRECT
Habitat extent
frecventează zonele stâncoase
(carst) şi deluroase
in condiţii climatice nefavorabile se
hrănesc la intrarea în peşteră

7-10ºC

Habitat condition
(feeding areas)

semiobscuritate până la
întuneric absolut
• Ventilation

Curenţi de aer de mică
intensitate



*

• Humidity

umiditate relativă mare (peste
75%); cele mai comune
adăposturi de hibernare sunt
peşterile ascendente şi active
(cu cursuri de apă)



*

chiar dacă este necesară o
umiditate relativă foarte mare,
coloniile se formează numai pe
suprafeţe uscate de rocă, astfel că
peşterile cu suprafeţe mari de apă cu
percolaţie au puţine colonii sau deloc

• Toxic substances

folosirea substanţelor chimice
pentru conservarea lemnului
este de dată recentă în
România şi este o ameninţare
potenţială pentru specie



*

România a adoptat legislaţia
europeană în domeniu

• Access to roost,
breeding and
hibernation sites

implicarea unor factori locali
(preoţi, profesori, elevi,
“prieteni ai liliecilor”) pentru
supravegherea şi protecţia
coloniilor de maternitate din
ariile antropice (poduri, ruine,
clopotniţe etc);



• Distrubance of
hibernation sites

interzicerea accesului în
peşterile cu colonii dacă
coloniile sunt foarte accesibile
(plafonul peşterii este la nivel
jos)



• Recreation and
tourism

limitatea numărului de vizitatori
în peşteri, la grupuri de
maximum 3 persoane în
perioada octombrie-aprilie
(adoptarea unui comportament
care să nu deranjeze liliecii)



Alte surse de
informare
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închiderea peşterilor care
adăpostesc colonii importante ca
mările a acestei specii, cu
respectarea standardelor retelei
metalice
angajarea de persoane instruite care
să supravegheze coloniile
importante (expeste 1000 indivizi) şi
să ghideze grupurile rewstrânse de
turişti speologi
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1305 Rhinolophus euryale
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Liliacul mediteranean cu potcoavă
Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)
Mediterranean Horseshoe Bat
1305
Mediterranean Horseshoe Bats are medium-sized, with a length of 43 – 58 mm and
weighing 8 – 17 g. Is has a horseshoe-shaped flap of skin surrounding the nostrils, used
for echo-location. Females are often larger than males. The back is a grey-brown, with a
light reddish or pinkish tint; the underside is grey-white to yellowish-white. These bats
inhabit warm, forested regions in foothills and mountains, favouring karst formations with
numerous caves located near water sources. They spend summers roosting in caves
and underground shelters.
Chiropter de mărime medie. Procesul superior al crestei evident mai lung şi mai ascuţit
decât cel inferior, şi aplecat înainte. Blana cenuşie-brună pe spate, cu nuanţă roşiatică;
ventral culoarea este enuşie-deschisă, cu tentă gălbuie-deschisă. De obicei în repaus
nu se îmbracă complet în patagiu. Date biometrice: cap+truinchi = 43-58 mm; lungimea
antebraţului = 43-51 mm; anvergura aripilor = 300-320 mm; lungimea condilo-bazală =
16-17 mm; greutate = 8-17 g.
Prezentă în pădurile de foioase din zona de deal şi munte, zonele calcaroase cu tufe şi
apă în apropiere (habitate ripariene) în care se găsesc peşteri.
Coloniile de reproducere (maternităţile) sunt situate în peşteri sau în mansarde, poduri
şi turnuri (mai ales în nordul arealului). Hibernaculele sunt localizate în peşteri şi mine
părăsite, unde coloniile sunt compacte (indivizii se ating între ei).
Arealul speciei în Europa cuprinde partea sudică a continentului, cu limita nordică din
Franţa, peste sudul Slovaciei, până în vestul României. In România specia a fost
semnalată în peşteri din M-ţii Apuseni sau în zona colinară din jurul acestora, unde
formează colonii de reproducere (până la 500 indivizi în peştera Tăşad). Mai este
prezentă în sud-vestul Carpaţilor Meridionali (Valea Cernei, Mehedinţi, Clisura Dunării).
Total de indivizi este estimate la 1.500-2.000. Probabil că populaţiile şi coloniile din sudvestul Carpaţilor Meridionali sunt mai mari decât se estimează în prezent, dar lipsesc
investigaţiile sistematice.
Specia este puternic dependentă de peşteri. Se cunosc puţini parametric ai reproducerii
(un singur pui pe an, decalări ale dezvoltării, în care se suprapune perioada de iniţiere a
zborului puilor dintr-o colonie, cu prezenţa unor female gestante). Are zborul foarte agil,
de aceea poate vâna cu succes în pădure. Este o specie sedentară cu capacitate mică
de dispersie : max.135 km.
Fragmentarea elementelor lineare pentru zborul de hrănire (liziere, fâşii aluviale);
folosirea pesticidelor organoclorurate; distrugerea sau deranjarea adăposturilor
(peşteri), mai ales în perioada de reproducere. Coloniile de reproducere sunt mari şi
puţine, de aceea sunt vulnerabile (este semnalat un declin puternic al populaţiilor în
nordul arealului. IUCN: VU (Red List Category – Europe)
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1306 Rhinolophus blasii
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Liliacul cu Potcoavă al lui Blasius
Rhinolophus blasii (Peters, 1866)
Blasius’ Horseshoe Bat
1306
Blasius’ Horseshoe Bat is a fairly small species, growing 47 – 54 mm long and weighing
12 – 15 g. Is has a horseshoe-shaped flap of skin surrounding the nostrils, used for
echo-location. It dwells in caves and hunts over grasslands and scrub. It is an
Afrotropical species that reaches the Balkan peninsula. It is very rare in Romania, with a
fragmented distribution in Banat, Oltenia, southern Apuseni, Mureş and Cernei valleys.
It numbers less than 2,500 individuals in Romania and is classed as Near Threatend by
IUCN.
Specie de mărime mijlocie. Procesul superior al crestei ascuţit, drept şi erect ascendant,
mai lung decât procesul inferior, care este îngust şi rotunjit. Culoarea blănii pe partea
dorsală este cenuşie-brună, cu o nuanţă lila iar partea ventrală este albă sau cu o
nuanţă gălbuie. Urechile şi patagiul sunt de culoare cenuşie deschisă.
La limita dintre regiunea frontală şi occipitală a craniului se găseşte o depresiune
evidentă şi caracteristică.
Date biometrice: lungime cap+trunchi = 47-54 mm; lungimea antebraţului = 45-48 mm;
anvergura aripilor = cca 280 mm; lungimea condilo-bazală = 15,8-16,5 mm; greutate =
12-15 g
Habitatele de hrănire sunt zonele calcaroase calde, deschise, cu tufărişuri sau cu copaci
rari. Foloseşte peşterile ca adăposturi, atât vara cât şi iarna. Pentru hibernare preferă
peşterile calde, cu temperaturi între 9 şi 14ºC. In nordul arealului European sunt folosite
şi adăposturi artificiale.
Areal palearctic şi afrotropical. In Europa specia are o răspândire limitată la Peninsula
Balcanică şi câteva insule mediteraneene (Creta şi Cipru).
In România, Rh.blasii este o specie foarte rară, semnalată sporadic în Banat, Oltenia,
sudul Munţilor Apuseni şi culoarul Mureşului şi al Cernei.
In Lista Roşie a vertebratelor din România efectivul estimat este de 2.500 de indivizi.
Specie termofilă, care formează colonii în adăposturi împreună cu alte specii ale
genului. Coloniile de reproducere ajung până la 200 femele. Există foarte puţine date
despre biologia, ecologia şi comportamentul speciei.
Dispariţia pădurilor deschise mediteraneene; distrugerea sau deranjarea adăposturilor
de vară şi de iarnă (mai ales peşteri).
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1307 Myotis blythii
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Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population

Ecologie şi
comportament

Liliac Comun Mic
Myotis blythii (Tomes, 1857)
Lesser Mouse-eared Bat
1307
This bat grows to a lenth of 62 – 70 mm, with a weight of 15 – 28 g. It usually has a light
spot on the top of the head and smaller ears (less than 26 mm long) than its relative the
Mouse-eared Bat, with which it can occur in mixed colonies (of up to 7,000 individuals).
It lives in open habitats – scrub, pastures and farmland. Its distribution in Romania
apparently overlaps with that of Mouse-eared Bat perhaps because the two species are
often confused. There is an estimated minimum of 50,000 inidividuals in Romania.
Specie soră cu liliacul comun (M. myotis), de talie mai mică. Lungimea urechii sub 26
mm, cu marginea externă dreaptă şi prevăzută cu 5-6 pliuri transversale. Majoritatea
exemplarelor au o pată albicioasă, ştearsă, pe frunte.
Blana are părul scurt, cu baza perilor de culoare cenuşiu-închisă; culoarea dorsală este
cenuşie cu tentă brunie puternică; culoarea pe partea ventrală este alb-cenuşie. Coada
mai lungă decât trunchiul. Eperonul susţine 2/3 din lungimea marginii externe a
uropatagiului.
Creasta sagitală a craniului este puţin evidentă şi marginea occipitală moderat alungită
posterior.
Date biometrice: lungime cap+trunchi = 62-70 mm; lungimea antebraţului = 52-58 mm;
anvergura aripilor = 350-400 mm; lungimea condilo-bazală = 17,5-18,5 mm (întotdeauna
sub 20 mm); greutate = 15-28 g.
Se hrăneşte în crânguri, păşuni şi fâneţe, dar mai ales deasupra culturilor agricole şi
grădinilor.
Adăposturile principale şi permanente sunt peşterile. Coloniile active sunt mixte (cu M.
myotis), în poduri, clopotniţe de biserici, cutiile de rulare a jaluzelelor de la geamuri etc.
Specie sud-vest palearctică. Este răspândită în toate ţările mediteraneene ale Europei,
precum şi în Europa Centrală (Ungaria, Slovacia, sudul Poloniei şi toată Peninsula
Balcanică.
Răspîndirea liliacului comun mic în România se suprapune cu a liliacului comun şi sunt
în curs observaţiile în teren pentru identificarea celor două specii din adăposturile
comune.
Dificultatea de a deosebi această specie de liliacul comun (M.myotis) face ca evaluările
numerice să fie luate împreună. Cele două specii surori formează aglomerări de până la
aproape 7.000 indivizi (în Peştera cu Apă de la Leşu); cunoscând hibernaculele
importante din ţară, apreciem nivelul populaţiilor din România la cel puţin 50.000 indivizi,
deşi nivelul ar putea fi semnificativ mai ridicat. Cele două specii formează colonii
comune, dar raportul lor este foarte diferit de la o colonie la alta: 29% în Peştera
Tăuşoare (BN) şi 88% în Peştera Răstoci (MM) pentru liliacul comun mic.
Coloniile de iarnă sunt compacte, folosind termoreglarea colectivă. Limitele de toleranţă
a temperaturilor în adăposturi sunt de 6-12ºC şi cu umiditate relativă mare. Specie

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

migratoare parţială, cu deplasări de până la 600 km.
Schimbarea managementului agricol în ţara noastră şi intensificarea poluării;
distrugerea coloniilor din adăposturile artificiale.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

efectiv total de cca 50.000
indivizi (evaluare împreună ci
Myotis myotis)



raportul dintre cele două specii care
formează colonii commune şi
folosesc adăposturi commune
variază între 29-88% pentru liliacul
comun mic (Myotia blythii)

căpuşe şi malofagele
Spinturnix myoti



nu se cunoaşte nivelul de afectare a
populaţiilor de către aceşti paraţiţi Se
poate presupune că mortalitatea
mare (de până la 15%) constatată la
puii din colonii este determinată şi de
aceşti paraziţi

• Area of feeding
habitat(s)

culturi agricole, grădini,
crânguri, păşunmi şi fâneţe



• Roost sites

peşteri, poduri, clopotniţe de
biserici



• Breeding
(maternity) sites

colonii de reproducere în
poduri, peşteri, copaci, cutii de
rulare a jaluzelelor de la
geamuri



• Hibernation sites

peşteri



• Continuity of
habitat networks
connecting key
features

reţeaua de habitate este
relative continuă



*

• Structure of
associated
vegetation layers

terenuri agricole mozaicate



*

• Species
composition of
associated plant
community

vegetaţie ierboasă şi lemnoasă



• Temperature

condiţii ale habitatelor (peşteri)
pentru hibernare: 6 12ºC,
galerii de lungime suficient de
mare (sute de metri), în care
condiţiile sunt stabile pe toată
perioada iernii



DIRECT
Quantity
• Population size

Population
dynamics
Disease
• Parasites

INDIRECT
Habitat extent
*

*

Habitat condition
(feeding areas)

*

in zonele carstice din România care
sunt folosite pentru hibernare există
peşteri cu deschidere foarte mare
(peste 30 m înălţime) Coloniile de
iarnă din aceste peşteri sunt foarte
vulnerabile din cauza fluctuatiilor
termice mari din afară care
reverberează până la adâncimi

apreciabile în peşteri şi duc la o
mortalitate masivă de iarnă
• Light levels

coloniile sunt localizate de la
semiobscuritate până la
întuneric absolute



*

• Ventilation

curenţi de aer de mică
intensitate

• Humidity

umiditate relativă mare (peste
75%); cele mai comune
adăposturi de hibernare sunt
peşterile ascendente şi active
(cu cursuri de apă)



*

• Access to roost,
breeding and
hibernation sites

limitatea numărului de vizitatori
în peşteri, la grupuri de
maximum 3 persoane în
perioada octombrie-aprilie
(adoptarea unui comportament
care să nu deranjeze liliecii)



• Distrubance of
hibernation sites

interzicerea accesului în
peşterile cu colonii dacă
coloniile sunt foarte accesibile
(plafonul peşterii este la nivel
jos)
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chiar dacă este necesară o
umiditate relativă foarte mare,
coloniile se formează numai pe
suprafeţe uscate de rocă, astfel că
peşterile cu suprafeţe mari de apă cu
percolaţie au puţine colonii sau deloc
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închiderea peşterilor care
adăpostesc colonii importante ca
mările a acestei specii, cu
respectarea standardelor retelei
metalice
angajarea de persoane instruite care
să supravegheze coloniile
importante (expeste 1000 indivizi) şi
să ghideze grupurile rewstrânse de
turişti speologi

1308 Barbastella barbastellus

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population

Liliac Cârn
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Barbastelle Bat
1308
The Barbastelle Bat is a medium-size species, growing to some 45 – 58 mm and
weighing 6 – 13 g. It has blackish fur on the back and the tips of the hairs may be pale
cream or yellow, giving a frosted appearance. The underfur is grey-brown, often with
pale tips. The ears are black, short and broad and joined across the forehead and with
its rather squat face this gives it a very distinctive "pug-like" appearance. These bats
emerge in early dusk and hunt low over water and at tree top height along woodland
edges and gardens. In flight, they use a two-part call, one generally weak and often
inaudible or absent; the main call is much louder and lower in frequency, resembling a
"wood-block" sound. Females bear a single young each year. Summer roosts are in
hollow trees and buildings; winter roosts are in caves, tunnels and trees. This bat is
thinly distributed in the West Palearctic and its numbers have been declining from the
decline of woodland, which results in the loss of suitable feeding habitats and hollow
trees for roosting. They are also susceptible to pesticides, especially those used as
remedial timber treatment chemicals. Disturbance and vandalism of their hibernating
sites, caves and tunnels, is an additional threat. The Barbastelle Bat is listed as
Vulnerable in the IUCN Red List.
Specie de mărime medie. Urechi unite la bază printr-un pliu tegumentar; nas cârn cu
narinele orientate în sus; ureche scurtă şi largă; tragus genuncheat cu porţiunea distală
ascuţită; eperon cu epiblema mică. Blana lungă şi mătăsoasă; culoarea este brunnegricioasă pe spate, cu vârful perilor alb, dând efect de chiciură; blana ventrală este
cenuşie-închis. Date biometrice: lungime cap+trunchi = 45-58 mm; lungimea
antebraţului = 36/44 mm; anvergura aripilor = 260-290 mm; lungimea condilo-bazală =
12-14,5 mm; greutate = 6-13 g.
Specie euritopă, mai frecventă în pădurile din zona piemontană şi montană. Se
hrăneşte deasupra pădurii, la liziere de pădure şi margini înierbate de terenuri agricole.
Adăposturile de vară sunt mansardele, scorburile copacilor şi căsuţele de păsări, unde
femelele formează colonii mici. Foarte rar coloniile de reproducere sunt mixte (împreună
cu masculii). Adăposturile de iarnă sunt peşterile, minele părăsite şi pivniţele. In nordul
arealului au fost raportate căteva hibernacule marii (mii de indivizi de ambe sexe) dar la
noi în ţară specia este foarte rară.
Specie vest palearctică. Prezentă în sudul, centrul şi sud-estul Europei, până în M-ţii
Caucaz. In România este prezentă pe tot lanţul carpatic, inclusive M-ţii Apuseni, şi în
piemontul adiacent, dar densitatea populaţiilor este foarte mică (este una dintre cele mai
rare specii de chiroptere din România).
Populaţiile din aproape toată Europa sunt în declin. Până acum a fost semnalat în 16
peşteri ca adăposturi de iarnă (între 2 şi 50 de indivizi). Rezultă că densitatea

Ecologie şi
comportament
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populaţiilor este foarte mică şi în perioada activă, deoarece specia este un migrator
mediocru. Estimaăm efectivul total la ca 2.000 indivizi.
In adăposturile de iarnă suportă coborârea temperaturii până la 0ºC sau chiar -3ºC
(probabil pentru timp scurt). Liliacul Cârn are un zbor rapid şi sinuos, şi-şi procură hrana
numai din zbor. Zborul este înalt deasupra pădurii şi jos la liziere şi deasupra apei. Se
hrăneşte aproape în exclusivitate cu fluturi nocturni de talie mică. Au un singur pui pe an
şi coloniile de reproducere sunt foarte sensibile la deranjare.
Exploatrea forestieră care elimină pădurile bătrâne (cu scorburi pentru coloniile de
reproducere); lipsa sau reabilitarea adăposturilor artificiale; speleoturismul. IUCN: VU
(Red List Category – Europe), A3c + 4c (Red List Criteria – Europe).

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Not prepared
Alte surse de
informare
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1310 Miniopterus schreibersi
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Habitat

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population

Liliac cu Aripi Lungi
Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1819)
Schrebers’s Long-fingered Bat
1310
This bat grows between 50 – 62 mm long and weighs 9 – 16 g. It has a long third finger
that it can bend beneath its wing when not flying. It has a thick gray, yellow, or brown fur
coat. This bat is a southern Palaearctic species, patchily distributed over its range in
some huge and vulnerable colonies. It typically occurs at altitudes of up to 1,400m
(commuting up to 2,600m). It forages in a variety of open and semi-open natural and
artificial habitats, including suburban areas. It feeds mainly on moths, and occasionally
on flies and spiders. It is a colonial species that roosts almost exclusively in caves and
mines, often in large mixed colonies with other cave-dwelling bat species. Large and
warm caves are preferred. Solitary animals and small groups may sometimes occupy
other types of shelter. In winter it hibernates in underground sites (usually large caves
with a constant microclimate). Schreiber's Bat is a migrant species which changes its
roosts frequently, long-distance movements occur occasionally (longest recorded
distance 833 km). In southern Europe and Asia Minor it is widely distributed and
common (the Romanian population is estimated at around 100,000 individuals), but it
has lost the northern parts of its range since the 1960s. Disturbance and loss of
underground habitats and pesticide use may threaten this species. It is included in the
IUCN Red List as Near Threatened (NT).
Specie de mărime medie. Nas foarte scurt; urechi foarte scurte, triunghiulare; tragus
scurt, rotunjit la vârf. Aripi lungi şi ascuţite; falanga II a degetului 3 de la aripă mai lungă
de circa 3 ori decât falanga I (caracter specific).
Blana de pe partea dorsală este scurtă, densă, erectă, de culoare cenuşie-brună, uneori
cu tentă lila. Culoarea ventrală este cenuşie deschisă. Eperon fără epiblema. Date
biometrice: lungime cap+trunchi = 50-62 mm; lungimea antebraţului = 45-48 mm;
anvergura aripilor = 310-340 mm; lungimea condilo-bazală = 14,5-15,5 mm; greutate =
9-16 g.
Specia se hrăneşte în habitate mai mult sau mai puţin deschise, chiar şi în zonele
periurbane şi zborul de hrănire este la înălţime (10-20 m). Se hrăneşte adesea la mare
distanţă de adăpost, în special lepidoptere nocturne şi coleoptere. Adăposturile de vară
şi de iarnă sunt cele subterane (mai ales peşteri), aproape fără excepţie. Coloniile sunt
mixte (mai ales cu liliacul comun).
Specie sud palearctică. In Europa arealul cuprinde ţările mediteraneene, centrul
continetului, Peninsula Balcanică, până în M-ţii Caucaz.
Răspândirea în România: M-ţii Apuseni şi culoarul Mureşului, Carpaţii Maeridionali şi
Orientali, centrul şi sudul Dobrogei.
Liliacul cu aripi lungi formează colonii de reproducere de mii de indivizi şi colonii de
iernare de zeci de mii (40.000 în Peştera Huda lui Papară -AB). In coloniile de iarnă
există o tendinţă de creştere a numărului de indivizi cu altitudinea, în detrimentul
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adăposturilor din zona piemontană. Estimăm efectivul total la 100.000 indivizi.
Maturitatea sexuală după un an. Spre deosebire de celelalte specii de chiroptere din
Europa, fecundarea oului are loc toamna, imediat după împerechere, astfel că gestaţia
durează 8-9 luni. In coloniile de maternitate sunt prezenţi şi masculi; coloniile de
reproducere pot fi mixte, cu Rhinolophus euryale. Au fost raportate cazuri de mortalitate
în massă, fiind incriminate două cauze posibile: 1) transmiterea facilă a bolilor din cauza
faptului că coloniile sunt foarte compacte şi 2) perturbările climatice din perioada
timpurie a primăverii, care surprind coloniile la iniţierea sezonului de activitate.
Specia a parcurs un declin populaţional major în vestul Europei, de aceea este
considerată ca vulnerabilă. Ameninţările principale sunt alterarea, deranjarea şi
distrugerea adăposturilor subterane şi folosirea pesticidelor. Alte ameninţări:
speleoturismul, accesibilitatea coloniilor massive şi atitudinea negativă a omului din
lipsa educaţiei ecologice.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

circa 100.000 indivizi în
România
cea mai mare populaţie de
iarnă din Europa se găseşte în
Peştera Huda lui Papară
(40.000 indivizi)



maternităţile cuprind sute sau
mii de indivizi şi sunt foarte
compacte; particularitatea este
incriminată în transmiterea
facilă a bolilor şi în creşterea
mortalităţii juvenile



• Roost sites

peşteri active, ascendente, cu
umiditate relativă mare



• Breeding
(maternity) sites

colonii de reproducere în
poduri, peşteri, turnuri de
biserică, mine



• Hibernation sites

peşteri, tuneluri de mine
părăsite



• Continuity of
habitat networks
connecting key
features

reţeaua de habitate este relativ
continuă



*

vegetaţie ierboasă şi arbustivă
de foioase



*

Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity
• Population size

coloniile de hibernare se măresc în
zona montană şi descresc în
piemont (peşteri accesibile), probabil
din cauza speleoturismului (fenomen
cuantificat în ultimii 12 ani)

Population
dynamics

• Population losses

INDIRECT
Habitat extent

*

Habitat condition
(feeding areas)
• Structure of
associated
vegetation layers

locul de plasare a maternităţii este la
înălţime mare, pentru a evita
deranjarea Specia este extrem de
sensibilă în această perioadă:
prezenţa unui factor disturbant
dezagregă colonia ăîn câteva zeci
de secunde

• Species
composition of
associated plant
community

habitate deschise: fâneţe sau
păduri deschise şi tufărişuri



tipurile specifice de habitat trebuie să
aibă suprafaţă foarte mare deaorece
specia este un foarte bun zburător şi
se hrăneşte la distanţă mare de
adăpost

• Temperature

o caracteristică a speciei (dar
nu obligatorie) este plasarea
maternităţilor în sectorul
incipient al peşterilor, în condiţii
de semiobscuritate;
condiţii ale habitatelor (peşteri)
pentru hibernare: 7 10ºC,
galerii de lungime suficient de
mare (sute de metri), în care
condiţiile sunt stabile pe toată
perioada iernii



*

• Light levels

coloniile sunt localizate de la
semiobscuritate până la
întuneric absolut



*

• Ventilation

curenţi de aer de mică
intensitate



*

• Humidity

umiditate relativă mare (peste
75%); cele mai comune
adăposturi de hibernare sunt
peşterile ascendente şi active
(cu cursuri de apă)



*

• Access to roost,
breeding and
hibernation sites

implicarea unor factori locali
(preoţi, profesori, elevi,
“prieteni ai liliecilor”) pentru
supravegherea şi protecţia
coloniilor de maternitate din
ariile antropice (poduri, ruine,
clopotniţe etc);
limitatea numărului de vizitatori
în peşteri, la grupuri de
maximum 3 persoane în
perioada octombrie-aprilie
(adoptarea unui comportament
care să nu deranjeze liliecii)



• Distrubance of
hibernation sites

interzicerea accesului în
peşterile cu colonii dacă
coloniile sunt foarte accesibile
(plafonul peşterii este la nivel
jos)
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in zonele carstice din România care
sunt folosite pentru hibernare există
peşteri cu deschidere foarte mare
(peste 30 m înălţime) Coloniile de
iarnă din aceste peşteri sunt foarte
vulnerabile din cauza fluctuatiilor
termice mari din afară care
reverberează până la adâncimi
apreciabile în peşteri şi duc la o
mortalitate masivă de iarnă

chiar dacă este necesară o
umiditate relativă foarte mare,
coloniile se formează numai pe
suprafeţe uscate de rocă, astfel că
peşterile cu suprafeţe mari de apă cu
percolaţie au puţine colonii sau deloc

Disturbance

închiderea peşterilor care
adăpostesc colonii importante ca
mările a acestei specii, cu
respectarea standardelor retelei
metalice
angajarea de persoane instruite care
să supravegheze coloniile
importante (expeste 1000 indivizi) şi
să ghideze grupurile rewstrânse de
turişti speologi
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1316 Myotis capaccinii
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Liliac cu Picioare Lungi
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)
Long-fingered Bat
1316
This is a small species, growing 47 – 53 mm long and weighing 6 – 15 g. The second
joint of the third finger is elongated. It inhabits caves near permanent and temporary
wetlands associated with karstic areas, especially areas with calm waters bordered by
well-developed riparian vegetation. It occurs around the Mediterranean and in Romania
is restricted similar climatic zones such as Clisura Dunării and Valea Cernei. It has a
fragmented population – 6 sites are known with some 1,100 individuals in all. It forms
colonies, often mixed with other species such as M. myotis, M.blythii and Miniopterus
schreibersi. It is listed as Vulnerable in Europe by IUCN.
Specie de talie mijlocie. Pavilionul urechii îngust, cu 5 pliuri externe orizontale; tragus
ascuţit, jumătate din lungimea pavilionului, cu marginea internă convexă şi cu cea
externă concavă (în formă de S. Picioare foarte mari), cu peri lungi şi aspri. Peri scurţi
pe ambele feţe ale uropatagiului, pe partea ventrală acoperă jumătatea laterală a
acestuia.
Baza părului este cenuşie întunecată. Culoarea dorsală cenuşie fumurie, cu tentă
gălbuie; cea ventrală este cenuşie deschis; limita dintre cele două culori este neclară,
difuză.
Date biometrice: lungime cap+trunchi = 47-53 mm; lungimea antebraţului = 38-44 mm;
anvergura aripilor = 230-260 mm; lungimea condilo-bazală = 14-14,8 mm; greutate = 615 g.
Cartierele de hrănire sunt zonele umede, cursurile de apă permanente şi temporare,
canalele, lacurile, mlaştinile, heleşteeele, deltele. Un habitat de hrănire caracteristic este
reprezentat de mlaştinile dominate de arbuşti (lăstăriş, răchite). Adăposturile de
reproducere şi de iernare sunt peşterile calde, apropiate de suprafeţe de apă.
Arealul cuprinde Europa mediteraneană, Peninsula Balcanică, Asia Mică, Orientul
Apropiat până în Iran, precum şi nord-vestul Africii.
In România specia a fost semnalată numai în sud-vestul ţării, cu climă
submediteraneană: Clisura Dunării şi Valea Cernei
Se cunosc 6 peşteri care adăpostesc această specie şi numărul total de aici este de
1.100 de indivizi. Din cauza cerinţelor ecologice particulare populaţiile sunt fragmentate.
Specie colonială, cu biologie puţin cunoscută. Formează colonii de reproducere in
peşteri (pănă la 500 femele), cu un singur pui la o fătare. Coloniile sunt mixte, cu Myotis
myotis-M.blythii şi Miniopterus schreibersi.
Nu există ameninţări majore pentru liliacul cu picioare lungi. Local, populaţiile pot fi
afectate de poluarea apei şi de speleoturism. Diminuarea efectivului cu 50% în Spania

ocrotire

este un caz particular, deoarece în restul arealului populaţiile sunt relativ stabile. VU
(Red List Category – Europe), A4bce (Red List Criteria – Europe)
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Liliac de iaz
Myotis dasycneme (Boie, 1825)
Pond Bat
1318
This medium-size bat grows to a length of 57 – 65 mm and a weight of 15 – 20 g. It has
a pale greyish-white belly. It lives in areas with open water, with well-developed marginal
vegetation but few trees. It is one the rarest bats in Europe, and there are not more than
500 individuals in Romania. There are three sites with about 15 individuals in the
Apuseni Mountains.
Liliac de mărime medie. Marginea externă a pavilionului urechii fără indentaţii evidente,
cu 5 pliuri transversale; tragus evident mai scurt decât jumătatea lungimii pavilionului;
pe partea ventrală a uropatagiului, dea lungul piciorului, peri fini, albicioşi, evidenţi, care
se extind şi pe eperon; eperon drept, se întinde pe o treime din marginea uropatagiului;
uropatagiul se inseră la călcâi. Picioare mari, cu peri lungi şi aspri.
Blana dorsală brunie sau cenuşiu-brun palidă cu luciu mătăsos; culoarea ventrală albăcenuşie sau gălbuie-cenuşie, cu limită clară între cele două părţi.
Date biometrice: lungime cap+trunchi = 57-65 mm; lungimea antebraţului = 43-48 mm;
anvergura aripilor = 200-320 mm; lungimea condilo-bazală = 15,7-17,4 mm; greutate =
15-20 g.
Habitatul de hrănire este cu precădere deasupra apei (râuri cu curgere lină, canale,
lacuri, heleştee); specia se hrăneşte şi în habitatul de pădure. Liliacul de iaz preferă
suprafeţele acvatice sărace în vegetaţie marginală şi mai ales fără arbori de mal.
Coloniile de reproducere se formează în clădiri vechi (mansarde, clopotniţe) iar
adăposturile de hibernare sunt peşterile şi pivniţele.
Arealul speciei cuprinde zona temperată a Eurasiei (centrul şi nordul Europei şi Asia
până la Enisei).
La noi în ţară, ca şi în Europa, este una din cele mai rare specii de chiropter. A fost
semnalată în număr foarte mic (cca 15 indivizi) în 3 peşteri din M—ii Apuseni. Mai există
o semnalare veche de la Oraviţa. Folosirea în ultima vreme a detectoarelor de
ultrasunete arată că specia este prezentă, dar foarte rară în locaţiile amintite mai sus; se
cunosc foarte puţine date (şi imprecise) asupra acestei specii în România.
Efectivul estimat este de 500 exemplare.
Hrana constă în insecte adulte ce emerg din stadii preimago dezvoltate în apă
(trichoptere, diptere nematocere, efemeroptere, odonate) şi care zboară deasupra apei.
Este specie slab migratoare, distanţa între adăposturile de vară şi de iarnă fiind de
maximum 100 km.
Specia este afectată de activităţile umane: întreţinerea şi renovarea clădirilor; folosirea
tratamentelor chimice pentru conservarea lemnului; desecările pentru “redarea în
circuitul agricol” a unor suprafeţe acvatice; speleoturismul în perioada de iarnă.
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Liliac cărămiziu
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
Geoffroy’s Bat
1321
Geoffroy’s Bat is a medium-sized bat with a head and body length of 41 - 53 mm, a
wingspan of 220 - 245 mm and a weight of 7 - 15 g. It is distinguished by a deep notch
in the hind margin of each ear. Its long dense and shaggy fur has a reddish woolly
appearance on the underside; especially near the tail. It roosts in caves and mines, and
hunts in open areas of farmland, pastures and over water. In Romania, it has been
found in Crişului Repede, Valea Cernei and Oltenia (Jiuleţ), and the southern half of
Dobrogea. The national population is estimated as under 1,000 individuals.
Liliac de mărime medie. Pavilionul urechii prevăzut cu creste distincte pe marginea
externă, în treimea distală; 6-7 pliuri transversale. Marginea externă a pavilionului are o
incizie genuncheată (în unghi drept), adâncă şi foarte caracteristică. Tragus îngust şi
mai lung decât jumătatea pavilionului, dar nu agunge la incizia genuncheată.
Blană fină, lânoasă, ondulată şi încâlcită. Perii de pe spate au trei culori: cenuşie la
bază, galben-pai la mijloc şi ruginie-brună spre roşu la vârf. Culoarea generală este
ruginie pe spate şi gălbuie-cenuşie ventral.
Date biometrice: lungime cap+trunchi = 41-53 mm; lungimea antebraţului = 36-41 mm;
anvergura aripilor = 220-240 mm; lungimea condilo-bazală = 14-15,5 mm; greutate = 715 g
Se hrăneşte deasupra tufărişurilor şi lăstărişurilor, arii agricole, în păşuni şi fâneţe,
uneori deasupra apei. Prezenţă în regiunile montane puţin înalte, zone carstice, parcuri,
grădini. Adăposturile de vară sunt cele subterane şi clădirile (pivniţe, mansarde, turnuri
de biserici) iar cele de iarnă sunt peşterile.
Arealul speciei cuprinde vestul, centrul şi sudul Europei, Peninsula Balcanică. Distribuţia
în areal este particulară în sensul că au fost semnalate colonii mari sau foarte mari
(maternităţi de până la 1.000 de femele) la cele două extreme ale arealului (Franţa şi
Peninsula Balcanică), iar în restul arealului specia este foarte rară.
Distribuţia în România: până în present a fost semnalată în două localităţi din sectorul
montan al Crişului Repede, în Valea Cernei şi Oltenia (Jiuleţ), precum şi în jumătatea
sudică a Dobrogei.
Este una dintre cele mai rare specii de chiropter din România, ce iernează individual iar
în perioada activă formează colonii de mărimi diferite, în funcţie de densitate. Efectivul
din România este estimat la circa 1.000 de indivizi.
Se hrăneşte cu păianjeni şi muşte, mai rar cu fluturi nocturni. Poate captura prada de pe
crengi sau de pe jos.Femele se pot împerechea din primul an de viaţă dar nu este
dovedită naşterea puilor. Imperecherea are loc toamna şi, spre deosebire de alte specii
de chiroptere europene, nu au loc înmperecheri în perioada de iarnă.
In Europa (şi în ţara noastră, deşi lipsesc studiile) specia este asociată cu habitatele
agricole, astfel că este dependentă de tipul de agricultură practicat. Este ameninţată de
distrugerea adăposturilor din clădiri şi de speleoturism.
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Liliac cu Urechi Mari
Myotis bechsteini (Kuhl, 1817)
Bechstein’s Bat
1323
Bechstein’s Bat is a medium-sized species, 45 – 55 mm long and weighing 7 – 14 g. It
has very large ears, and whitish undersides. It lives mainly solitarily or in very small
colonies in moist woodlands, but also occurs in conifer forests and parks. It occurs up to
800 m altitude (exceptionally to 1,100 m) in central and southern Europe. Its distribution
in Romania is poorly known, with some records from Apuseni, Valea Cernei, Mehedinţi,
and Dobrogea. There probably only 800 – 1,000 inidivuals in Romania. It is listed as
Vulnerable in Europe by IUCN.
Specie de mărime medie. Pavilionul urechii foarte mare, de peste 20 mm; îndoit înainte,
aproape jumătate depăşeşte nasul. Marginea externă a pavilionului cu 9 pliuri
transversale. Tragus lung, lanceolat. Eperon drept, sub jumătate din lungimea
uropatagiului, cu epiblema îngustă. Aripile foarte late şi scurte.
Blana dorsală de culoare brună pal spre brun roşcat; partea ventrală este cenuşie
deschisă.
Date biometrice: lungime cap+trunchi = 45-55 mm; lungimea antebraţului = 38-47 mm;
anvergura aripilor = 250-300 mm; lungimea condilo-bazală = 16-16,8 mm; greutate = 714 g.
Specie de pădure. Preferă pădurile de amestec (umede), dar este prezentă şi în
pădurea de conifere, parcuri şi grădini şin zona de şes. Vara urcă pănă la 800 m
altitudine iar adăposturile de iarnă ajung până la 1.100 m.
Adăposturile de vară sunt scorburile copacilor, interstiţiile stâncăriilor; rar poate fi întâlnit
în clădiri. Adăposturile de hibernare sunt pivniţele, minele părăsite, peşterile (3-7ºC şi
umiditate foarte) şi scorburile copacilor.
Specie vest-palearctică, prezentă în centrul şi sudul Europei; a fost semnalată în insule
din vestul Mediteranei : Corsica, Elba, Sicilia, Capri). De asemenea, se mai găseşte pe
versanţii nordici ai M-ţilor Caucaz.
Distribuţia speciei (insulară) în România este puţin cunoscută deoarece semnalările
sunt sporadice în M-ţii Apuseni, sud-vestul ţării (Valea Cernei, Mehedinţi) şi Dobrogea.
Specie extrem de rară la noi, ca şi în tot arealul. După semnalările extrem de puţine din
România apreciem efectivul total la 800-1.000 indivizi.
Specie solitară în perioada de hibernare; vara formează colonii foarte mici sau este
solitară. In repaus nu-şi lipesc aripile şi pavilioanele mari ale urechilor la corp ci le
proiectează liber în mod characteristic. Zborul este lent, jos şi greoi din cauza
conformaţiei aripilor. Se hrăneşte cu diptere, ţânţari, lepidoptere nocturne, pe care le
prinde din zbor sau de pe ramuri.
Specie solitară în perioada de hibernare; vara formează colonii foarte mici sau este
solitară. In repaus nu-şi lipesc aripile şi pavilioanele mari ale urechilor la corp ci le
proiectează liber în mod characteristic. Zborul este lent, jos şi greoi din cauza
conformaţiei aripilor. Se hrăneşte cu diptere, ţânţari, lepidoptere nocturne, pe care le
prinde din zbor sau de pe ramuri. VU (Red List Category – Europe), A4c (Red List
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Liliac Comun
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Greater Mouse-eared Bat
1324
The Greater Mouse-eared Bat is fairly large, growing to 67 – 79 mm in length and
weighing 28 – 40 g. It has big ears, and a fox-like pointed muzzle. It lives mainly in
caves, where it can gather in huge colonies; it hunts in light woodland and over fields. It
is widespread in Romania, occupying all karstic regions, with an estimated population of
some 50,000 individuals.
Specie soră cu liliacul comun mic (M.blythii), de talie mai mare. Lungimea urechii peste
26 mm, cu marginea externă curbată şi prevăzută cu 7-8 pliuri transversale. Lungimea
tragusul este jumătate din lungimea pavilionului urechii, cu jumătatea distală brusc
subţiată. Eperonul susţine 2/3 din lungimea marginii externe a uropatagiului.
Blana are părul scurt, cu baza perilor de culoare brună; culoarea dorsală este cenuşie
cu tentă brunie puternică, cea ventrală este alb-cenuşie. Coada mai lungă decât
trunchiul.
Creasta sagitală a craniului este evidentă şi marginea occipitală alungită posterior.
Date biometrice: lungime cap+trunchi = 67-79 mm; lungimea antebraţului = 55-68 mm;
anvergura aripilor = 350-450 mm; lungimea condilo-bazală = 22-24 mm; greutate = 2840 g.
Habitatele de hrănire sunt lizierele pădurilor, crângurile şi păşunile. Adăposturile
principale sunt peşterile, folosite în toată perioada anului sau numai pentru hibernare.
Formează colonii de reproducere şi de îngrăşare în poduri, clopotniţe de biserici, cutiile
de rulare a jaluzelelor de la geamuri şi chiar în copaci, a căror mărime este de zeci sau
sute de exemplare.
Specie vest palearctică. Arealul cuprinde vestul, centrul şi sudul Europei, nordul Africii,
Asia Mică şi Orientul Mijlociu. Probabil este într-un proces de extindere a arealului,
pentru că în sudul Angliei a apărut relativ recent.
In România, specia este răspândită şi comună în tot lanţul carpatic, inclusiv M-ţii
Apuseni, toată Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, zona de deal extracarpatică
(mai ales în Oltenia), precum şi în Dobrogea.
Evaluările numerice s-au făcut mai ales în perioada de iarnă, în hibernacule şi se referă
la ambele specii surori: liliacul comun (M.myotis) şi liliacul comun mic (M.blythii). Este
una din cele mai comune specii din România şi apreciem nivelul populaţiilor la cel puţin
50.000 indivizi. Un argument este că într-o singură peşteră am numărat 6.900 indivizi.
Populaţiile din România încă nu au fost riguros evaluate dar dat fiind că specia este
tipică pentru habitatele agricole mozaicate (caracteristice zonei de deal şi munte),
probabil efectivele sunt mai mari.
Se hrăneşte cu insecte de talie mare, adesea cu insecte nezburătoare, pe care le
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capturează de pe sol. Coloniile din perioada activă adesea sunt mixte, cu Myotis blythii
şi/sau Miniopterus schreibersi. Mortalitatea puilor în perioada de alăptare este relative
mare (probabil din cauza ofertei trofice limitate şi a adăposturilor inadecvate).
Ameninţarea majoră este reprezentată de iminenta convertire a agriculturii pe sistemul
occidental, cu eliminarea haturilor, marginilor înţelenite, a pâlcurilor de pădure şi a
folosirii pesticidelor. Fiind o specie parţial antropofilă, îi sunt distruse coloniile de
reproducere din clădiri locuite şi din clopotniţele bisericilor. Speleoturismul este o
ameninţare moderată.
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Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

circa 50000 exemplare în
România



posed o singură evaluare la
maternitatea din Peştera Gura
Dobrogei: o colonie de 80
indivizi matur avea 22 de pui în
alăptare



cuantificarea este foarte
aproximativă, fără valoare ştiinţifică,
pentru că mortalitatea puilor este
maximă în această perioadă

căpuşe şi malofagele
Spinturnix myoti şi
Macronyssus ellipticus



nu se cunoaşte nivelul de afectare a
populaţiilor de către aceşti paraţiţi Se
poate presupune că mortalitatea
mare (de până la 15%) constatată la
puii din colonii este determinată şi de
aceşti paraziţi

• Roost sites

peşteri, poduri, clopotniţe de
biserici



• Breeding
(maternity) sites

colonii de reproducere în
poduri, peşteri, copaci, cutii de
rulare a jaluzelelor de la
geamuri



• Hibernation sites

peşteri, cutii de rulare a
jaluzelelor



• Continuity of
habitat networks
connecting key
features

liziere de pădure de foiase,
crânguri, păşuni



*

Habitat condition
(feeding areas)

reţeaua de habitate este relativ
continuă



*

• Structure of
associated
vegetation layers

lizieră de pădure



*

tăierile de pădure sau modificarea
traseului lizierei afectează
capacitatea de orientare şi
randamentul hrănirii indivizilor

• Species
composition of
associated plant
community

vegetaţie arboricolă de foioase



• Temperature

condiţii ale habitatelor (peşteri)
pentru hibernare: 6 12ºC,



*

in zonele carstice din România care
sunt folosite pentru hibernare există

DIRECT
Quantity
• Population size
Population
dynamics

• Breeding

productivity /
recruitment

Disease
• Parasites

INDIRECT
Habitat extent

*

galerii de lungime suficient de
mare (sute de metri), în care
condiţiile sunt stabile pe toată
perioada iernii

peşteri cu deschidere foarte mare
(peste 30 m înălţime) Coloniile de
iarnă din aceste peşteri sunt foarte
vulnerabile din cauza fluctuatiilor
termice mari din afară care
reverberează până la adâncimi
apreciabile în peşteri şi duc la o
mortalitate masivă de iarnă

• Light levels

coloniile sunt localizate de la
semiobscuritate până la
întuneric absolute



*

• Ventilation

curenţi de aer de mică
intensitate



*

• Humidity

umiditate relativă mare (peste
75%); cele mai comune
adăposturi de hibernare sunt
peşterile ascendente şi active
(cu cursuri de apă)



*

chiar dacă este necesară o
umiditate relativă foarte mare,
coloniile se formează numai pe
suprafeţe uscate de rocă, astfel că
peşterile cu suprafeţe mari de apă cu
percolaţie au puţine colonii sau deloc

• Toxic substances

folosirea substanţelor chimice
pentru conservarea lemnului
este de dată recentă în
România şi este o ameninţare
potenţială pentru specie



*

România a adoptat legislaţia
europeană în domeniu

• Access to roost,
breeding and
hibernation sites

implicarea unor factori locali
(preoţi, profesori, elevi,
“prieteni ai liliecilor”) pentru
supravegherea şi protecţia
coloniilor de maternitate din
ariile antropice (poduri, ruine,
clopotniţe etc);
limitatea numărului de vizitatori
în peşteri, la grupuri de
maximum 3 persoane în
perioada octombrie-aprilie
(adoptarea unui comportament
care să nu deranjeze liliecii)



• Distrubance of
hibernation sites

interzicerea accesului în
peşterile cu colonii dacă
coloniile sunt foarte accesibile
(plafonul peşterii este la nivel
jos)



Disturbance

închiderea peşterilor care
adăpostesc colonii importante ca
mările a acestei specii, cu
respectarea standardelor retelei
metalice
angajarea de persoane instruite care
să supravegheze coloniile
importante (expeste 1000 indivizi) şi
să ghideze grupurile rewstrânse de
turişti speologi
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1335 Spermophilus citellus
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Popândău, Şuiţa
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766)
European Suslik
1335
The European Susulik is an endemic species of the central and south-western part of
Europe. It grows 170 – 240 mm long with a tail of 38 – 80 mm, and weighs 170 – 290 g.
It is widespread in Romania, with a disjointed range, on both sides of the Carpathian
Mountains, in steppe habitats. There are also a lot of “islands” of populations outside of
continuous areas, which have important scientific (genetic and taxonomic) value, e.g.
Lunca Buzăului – Dealul Istriţa (Buzău County), Ţaga, Câmpeneşti (Cluj County). Old
data reports the level of the Romanian population up to 90 million individuals; today the
estimated population is about 15,000 individuals. The conversion of steppe-grassland
and pasture to cultivated fields (in the first part of communist period) and now by the
subsequent reversion to tall-grass meadows are responsible for the decline in numbers.
Specie tericolă de galerie, de talie mijlocie (max. 22 cm), cu urechi mici, rotunjite, coadă
scurtă (o treime din lungimea cap+corp), păr scurt şi aspru. Picioare scurte,
pentadactile; polucele rudimetar, cu gheară abia vizibilă. Picioarele posterioare mai
lungi şi mai robuste, folosite, împreună cu coada, la menţinerea posturii verticale,
caracteristice. Pungile bucale bine dezvoltate.
Galeria este individuală şi deschiderea ei este de cele mai multe ori verticală, fără
muşuroi în jurul ei.
Dimensiuni: cap+trunchi = 170-240 mm; lungimea cozii = 38-80 mm; lungimea urechii =
7-10 mm; lungimea condilo-bazală = 39-44,5 mm; lăţimea zigomatică = 27-30 mm;
greutate = 170-290g.
Popândăul are un habitat foarte specific, anume cel de stepă, cu vegetaţie ierboasă
joasă şi foarte joasă (păşuni şi suprafeţe cu sol bine drenat), unde-şi face galeriile.
Pentru galerii caută taluzurile, haturile, digurile, pantele domoale. A fost semnalat şi în
terenuri cultivate, mai ales cu plante perene (pentru a preîntâmpina riscul distrugerii
galeriilor). În România este răspândit de la nivelul mării până la cca 450 m altitudine, dar
în Bulgaria urcă chiar la 2500 m.
Răspândirea în Europa: S.citellus este cea mai vestică specie din cele 13 ale genului
Spermophillus care sunt prezente în Palearctica,, fiind endemică pentru Europa
Centrală şi de Sud-Est. Arealul speciei este disjunct, cele două părţi fiind separate de
Munţii Carpaţi şi de defileul Dunării la Cazane. Subarealul nord-vestic cuprinde SV
Germaniei, NV Austriei, Cehia, Slovacia, SE Poloniei, Ungaria, nordul Serbiei şi Câmpia
de Vest a României. Subarealul sud-estic cuprinde SV Ucrainei, Republica Moldova,
estul şi sud-estul României, Bulgaria, Macedonia, Grecia şi Turcia Continentală..
Răspândirea în România: Şi în România distribuţia speciei este disjunctă. Aria de
răspândire extracarpatică cuprinde Moldova (aproape numai în spaţiul dintre Prut şi
Siret), Muntenia, Oltenia (toată lunca Dunării, de la Turnu Severin la Galaţi) şi
Dobrogea. O altă arie de răspândire este în Crişana şi Banat (între Halmeu la nord, şi
Foeni la sud). Cu excepţia Dobrogei unde urcă şi în Munţii Măcinului, în toate celelalte
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provincii ocupă zona de câmpie şi cea colinară. O caracteristică a speciei este existenţa
de populaţii izolate, cu mare valoare genetică şi taxonomică, atât la marginea arealului
cat şi între cele două subareale. Cercetări recente au demonstrat diversitatea genetică a
acestor populaţii izolate şi, în consecinţă, valoarea lor ştiinţifică. In România există
asemenea populaţii la Câmpeneşti şi Ţaga (jud.Cluj), la Lunca Buzăului (Dealul Istriţa,
între 400 şi 600 m altitudine) şi în câteva localităţi pe partea dreaptă a Siretului.
Densitatea populaţilor din vestul României se estimează la 5-6 indivizi/ha iar în spaţiul
extracarpatic la 13-17 ind./ha. Date vechi estimează efectivul total al speciei în România
la cca 90 milioane indivizi, la o densitate medie de 15 indivizi/ha. Dar în zona montană,
colinară şi de păşune a Dobrogei, pot fi numărate până la 100-150 de galerii/ha (ex.
Limanu, Valul lui Traian, Cetatea Enisala, Gura Dobrogei, Măcin, etc). Date recente
estimează efectivul la 15 000 indivizi.
Popândăul este o specie diurnă, cu maxim de activitate a.m. Este o specie teritorială,
mărimea teritoriului fiind foarte variabilă după densitate şi oferta trofică. Galeriile sunt
temporare şi permanente (galerii de iernare). Este o specie omnivoră, cu spectru trofic
relativ larg: seminţe, rădăcini, flori, muguri, artropode terestre de talie mare, etc.
Hibernarea este obligatorie iar în verile foarte călduroase poate avea loc şi o estivare
(somn de vară). Prolificitatea medie este de 4-5 pui, cu un singur ciclu de reproducere
pe an. Perioada de hibernare este din septembrie sau jumătatea lui octombrie până la
sfârşitul lui mai, mijlocul lui aprilie, după latitudine, altitudine şi climă. Fluctuaţiile
populaţionale multianuale sunt mari, determinate de accesul la reproducere, hrană,
paraziţi, etc, care pot duce la resorbţia a până la 50% din embrioni. Perioada de
reproducere începe primăvara imediat după ieşirea din hibernare, când sunt frecvente
luptele între masculi.
Specia este ameninţată pe tot arealul din cauza desţelenirii păşunilor stepice pentru
culturi agricole. In plus, în România populaţiile de popândău sunt afectate de scăderea
numărului turmelor de oi şi invadarea păşunilor de către vegetaţia ierboasă înaltă,
improprie pentru această specie. VU (Red List Category – Europe),
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Castor, Breb
Castor fiber (Linnaeus, 1758)
Beaver
1337
The Beaver is a semi-aqautic rodent that can reach a length of 67 – 92 cm and weigh 9
– 30 (exceptionally up to 54) kg. They have stocky bodies with flattened hairless tails,
swimming membranes between their toes and very prominent incisors. They have a
thick coat of fuzzy and straight hair that ranges from a rich glossy brown to a yellowish
brown on the upperparts, and from brown to tawny on the underparts.
They inhabit freshwater lakes and rivers, usually near woodlands, where they forage for
plant food such as leaves, tubers and bark. Beavers are social animals and live in family
groups of 5 to 8 animals. The group consists of an older couple that owns the territory
and the litter from the current year and the previous years. Beavers are monogamous
and the female is dominant. The territory of a family group is from 100 m to less than 3
km along a river bank or shoreline. Beavers build "lodges" made of sand and clay.
These lodges are usually a simple tube in the river bank that feeds into the water below
the surface. If the river bank is not high enough to build a lodge, then the beaver builds
a mound on the river bank by piling up branches and twigs and fastening them with
mud. In order to keep the entrance to the lodge underwater, beavers keep the water
level up by building dams from 5 to 30 m in length. These dams create valuable new
habitats, including for the particular trees that beavers eat.
Beavers were widely distributed across Europe but hunted almost to extinction. Today,
populations are recovering as a result of reintroduction programmes and natural
expansion.
Castorul este cel mai mare rozător din Europa, cu corpul greoi şi îndesat, picioarele
scurte, urechile mici, ascunse ]n blană. Coada este glabră (cu excepţia rădăcinii),
solzoasă, aplatizată dorso-ventral în formă de paletă şi foarte lată (12-15 cm). Palmură
la degetele membrului posterior.
Culoarea blănii de la cenuşiu negricios la brun inchis. Densitatea pilozităţii ventrale
aproape dublă faţă de cea dorsală (caracter de specie semiacvatică). Există glande
anale şi prepuţiale care se deschid într-o pseudo-cloacă şi care secteră o pastă
grăsoasă, numită castoreum. Acesta este uns pe blană cu gheara dublă a degetului II
posterior (specializat) şi face blana hidrofugă. Castoreum-ul are miros de mosc şi este
folosit pentru marcarea teritoriului.
Craniu: bazioccipitalul prezintă o depresiune caracteristică, care formează o fosă;
crestele sagitală şi lambdoidală foarte bine dezvoltate; incisivii sunt de culoare castanie
pe faţa anterioară.
Date biometrice: cap + corp = 67-92 cm; coada: 22-34 cm; lungimea condilo-bazală =
13,0-15,0 cm; greutate: 9-30 kg (excepţional până la 54 kg !).
Prezenţa apei curgătoare (râuri, canale de irigaţii) sau stagnante (lacuri, mlaştini) este o
cerinţă vitală a speciei. Caută ape cu adâncimea de cca 1,5 m (care nu îngheaţă iarna
până la fund şi nu seacă vara) şi cu diferite esenţe lemnoase de mal: salcie, plop, frasin,
mesteacăn, arin. Sunt preferate cursurile de apă înconjurate de pădure şi cu lăstăriş de
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mal, dar specia poate fi întâlnită şi în ape din zone agricole sau suburbane dacă nu este
deranjată. Urcă până la 500 m altitudine.
In Evul Mediu brebul era larg răspândit în nordul Eurasiei, dar până în secolul al XIX-lea
a fost aproape eradicat din Europa. Cauzele principale au fost defrişarea pădurilor,
vânătoarea pentru comerţul cu blănuri şi unele credinţe populare. La inceputul secolului
al XX-lea mai existau în Europa doar cinci arii izolate de răspândire, pe cursul unor
fluvii: Rhon , Elba, Neman în sudul Norvegiei, bazinul Niprului şi Berezinei, nordul
Munţilor Urali (lângă Voronej). In Asia se găseşte în bazinul fluviului Enisei şi de-a
lungul frontierei chino-mongole. Din aceste surse naturale astăzi se fac recolonizări în
habitate optime din Peninsula Scandinavică, Germania, Olanda, Belgia, Franţa, Elveţia,
Croaţia, Ungaria, Polonia, România etc.
La inceputul secolului al XX-lea populaţia totală era estimată la cca 1.200 indivizi.
Recolonizările din a doua jumătate a acestui secol au crescut efectivul total la aproape
un jumătate de million, din care 350.000 în Europa (date din 1999).
Rozător semiacvatic, cu activitate crepusculară şi nocturnă, foarte bun înotător şi
scufundător (până la 20 minute). Işi face galerii în malurile înalte, cu acces din apă în
camera de locuit. Dacă malurile sunt joase (în mlaştini) brebul îşi construieşte locuinţă
flotantă, tip colibă. Aceasta poate avea până la 2 m înălţime şi 12 m în diametru şi este
făcută din trunchiuri (până la 20 cm diametru), crengi, resturi de plante verzi şi mâl.
Camera de locuit din interior este deasupra nivelului apei. Dacă nivelul apei scade,
brebul construieşte diguri pentru menţinerea unui nivel optim. Pot fi întâlnite asociaţii de
locuinţe plutitoare care adăpostesc 8-12 indivizi, de obicei generaţii diferite din aceeaşi
familie. Specia este foarte teritoarială; teritoriul unei familii variază de la 100 m la 3 km
lungime pe cursul apei, în funcţie de densitatea populaţiei, caracteristicile cursului de
apă şi oferta trofică. Se hrăneşte cu scoarţa şi cambiul speciilor de arbori menţionate iar
toamna îşi face rezerve de crengi în apă.
Brebul este o specie monogamă, matură sexual la 2 ½ - 3 ani, are un singur ciclu de
reproducere pe an, natalitatea este de 2-3 (max.5) pui la un ciclu de reproducere şi
longevitatea de până la 17 ani.
Duşmanii naturali sunt lupul şi râsul, dar densitatea lor este atât de mică încât nu
reprezintă o ameninţare importantă. Se poate considera că un pericol mai mare este cel
al cânilor vagabonzi. Cele mai mari ameninţări pentru specie sunt reprezentate de apele
poluate, amenajarea cursurilor de apă şi prezenţa disturbantă a omului.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Filipaşcu Al., 1969. Sălbătăciuni din vremea strămoşilor noştri. Ed.Ştiinţifică, Bucureşti.
Mitchell-Jones A.J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P.J.H.,
Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J.B.M., Vohralík V., Zima J., 1999. The Atlas of
European Mammals. T&AD Poyser Ltd, Academic Press.
Pucek Z., 1981. Keys to Vertebrates of Poland. Mammals. PWM, Warszawa.
Schilling D., Singer D., 1986. Guide des Mammifères d’Europe. Delachaud et Niestlè,
Neuchâtel – Paris
Ioan Coroiu

03.11.07

1349 Tursiops truncatus

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract
Descriere şi
identificare

Habitat

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Afalin
Tursiops truncatus (Montagu, 1821)
Bottle-nosed Dolphin
1349
Afalinul are un corp robust, de dimesiuni medii, înotătoarea dorsală înaltă, cu o curbură
moderată, iar melonul este clar demarcat de botul scurt. Culoarea este gri-deschis până
la negru dorsal şi mai deschisă ventral, fără a exista o demarcaţie clară. Adulţii ating 23.8 m lungime şi pot cântări între 220 şi 500 kg. Populaţia care trăieşte în Marea Neagră
(numită Tursiops truncatus ponticus Barabash-Nikiforov, 1940) atinge dimensiuni mai
mici decât cea din Atlanticul de Nord, în timp ce afalinii din Marea Mediterană au
dimensiuni intermediare.
Mare deschisă: ape neritice deasupra şelfului continental, de obicei mai adânci de 6 m
dar fără a depăşi 200 m adâncime.
Mare costieră: adâncimi mai mici de 6m, inclusiv golfuri, băi şi braţe de mare.
Ape continentale: Afalinii pătrund adesea în estuare şi lagune, uneori putând fi observaţi
şi în fluvii.
Apele costiere, neritice şi pelagice din zona teritorială şi ZEE a României.
Populaţie: < 1.000. Tendinţă: în scădere.
Afalinii sunt răspândiţi în toată Marea Neagră, atât în apele neritice de deasupra şelfului
continental, cât şi în cele pelagice de dincolo de limita acestuia. În nord+vestul Mării
Negre afalinii trăiesc în grupuri de 3 până la 150 de animale, urmărind bancurile de peşti
cu care se hrănesc. În sezonul rece aceste grupuri migrează pentru a ierna în sudul
peninsulei Crimeea.
În Marea Neagră spectrul trofic al afalinului cuprinde 16 specii de peşti, atât pelagici cât
şi demersali, inclusiv patru specii de chefal (Liza aurata, L. saliens, L. haematocheila
and Mugil cephalus).
IUCN: EN A2cde. Ameninţări: suprapescuitul speciilor-pradă, degradarea habitatului.
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Marsuin
Phocoena phocoena relicta Abel, 1905
Harbour Porpoise
1351
Marsuinul are un corp scurt şi îndesat, cu forme rotunjite, ceea ce îl ajută să limiteze
pierderile de căldură în apele reci pe care le preferă. Nu există delimitare între bot şi
melon. Înotătoarea dorsală este mică şi trunghiulară. Coloraţia este ternă, gri închis
dorsal şi alb ventral. Albul ven tral se poate ridica şi pe flacuri, fără a exista o
demarcaţie clară de griul dorsal. O linie întunecată uneşte colţul gurii cu înotătoarea
pectorală. Femelele adulte pot atinge 160 cm lungime, masculii doar 145 cm, iar
greutatea medie este de 50-60 kg. Populaţia de P.p.relicta care trăieşte în Marea
Neagră, Marea Azov, Bosfor şi Marea Marmara este izolată geografic de celelalte
populaţii ale speciei. Analize recente ale variaţiei geografice cu ajutorul mtDNA sprijină
diferenţierea acestei populaţii ca subspecie (Read, 1999).
Mare deschisă: ape neritice deasupra şelfului continental, de obicei mai adânci de 6 m
dar fără a depăşi 200 m adâncime.
Mare costieră: adâncimi mai mici de 6m, inclusiv golfuri, băi şi braţe de mare.
Ape continentale: Marsuinii pătrund ocazional în lagune marine sau salmastre, lacuri cu
apă dulce care au legătură cu marea, estuarele şi deltele fluviilor, putând urca mult în
amontele acestor fluvii şi pătrunde în afluenţii majori.
Apele costiere din sectorul românesc al Mării Negre, între izobatele de 3-20m în sezonul
rece şi 20-60m în sezonul cald. Evită apele cu temperatura medie anuală peste 17°C.
Populaţie: < 1.000. Tendinţă: în scădere.
Marsuinii se hrănesc cu peşti mici pelagici dar şi cu peşti demersali şi nevertebrate
bentice. Comparativ cu celelalte specii de delfini, nu sunt foarte buni scufundători. De
asemenea, nu sunt la fel de sociabili, cel mai adesea evitând omul. În general, deşi
frecventează apele puţin adânci din apropierea ţărmului, sunt animale discrete, greu de
observat. Marsuinii migrează anual, părăsind sectorul nord-vestic al Mării Negre şi
Marea Azov la sfârşitul toamnei pentru a se întoarce primăvara. Marsuinii din mările
Neagră, Azov şi Marmara iernează în cvasitotalitate în sectorul sud-estic al Mării Negre,
în apele teritoriale ale Georgiei şi Turciei.
IUCN: EN A1d + A4cde. Ameninţări: capturi şi răniri accidentale, suprapescuitul
speciilor-pradă, degradarea habitatului, epizootiile.
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Delfin
Delphinus delphis Linnaeus, 1758
Short-beaked Common Dolphin
1385
The Short-beaked Common Dolphin is covered by Annex II of the Habitats Directive.
Delfinul comun este suplu şi are botul clar demarcat de melon. Dorsala este înaltă, cu o
curbură moderată spre înapoi. Delfinul comun se distinge de alte specii prin coloraţia
unică dispusă în patru câmpuri: gri închis până la negru dorsal, crem până la galben
deschis toracic-lateral, gri deschis pe flancuri şi un câmp abdominal alb. Culorile sunt
intense şi clar demarcate.
Lungimea variază între 164-201 cm iar greutatea este în jur de 200 kg (Perrin, 2002).
Populaţia din Marea Neagră este distinctă de cele din Mediterana şi Atlanticul de Est şi
a fost descrisă ca subspecie endemică (Delphinus delphis ponticus Barabash, 1935).
Mare deschisă: ape neritice deasupra şelfului continental, de obicei mai adânci de 6 m
dar fără a depăşi 200 m adâncime.
Mare costieră: adâncimi mai mici de 6m, inclusiv golfuri, băi şi braţe de mare.
Apele marine teritoriale şi ZEE a României, în timpul sezonului cald.
Populaţie: < 1.000. Tendinţă: în scădere.
Delfinii comuni trăiesc de obicei în largul mării şi se apropie de ţărm doar cu ocazia
migraţiilor masive sezoniere ale prăzilor preferate: şprotul (Sprattus sprattus phalericus)
şi hamsia (Engraulis encrasicholus ponticus). În timpul verii delfinii sunt atraşi de
concentrările masive ale şprotului în sectoarele nord-vestic şi central ale Mării Negre. În
timpul iernii delfinii urmează bancurile de hamsie care se adună pentru iernat la sud de
Crimeea şi în sectorul sud-estic. Delfinul comun evită apele cu salinitate redusă.
Mărimea medie a grupurilor de delfini comuni observate în perioada 2003-2005 a variat
între 3 şi 6 indivizi. De multe ori aceste grupuri pot fi observate la mică distanţă unul de
altul.
IUCN Red List: EN A1d. Ameninţări: suprapescuitul speciilor-pradă, degradarea
habitatului, epizootiile, capturile accidentale, parazitozele.
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1352* Canis lupus
No photo
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Lup
Canis lupus (Linnaeus, 1758)
Wolf
1352*
The wolf is a common carnivore species in Romania, being distributed all over the
Carpathians, from foothill areas up to the alpine forests. After a significant decline in the
middle of the last century, the wolf population recovered and nowadays there are 20002500 wolves in Romania. However, the population trend is slowly decreasing and future
development is expected to significantly affect the connectivity and population size.
Game managers carry out annual population estimations, as a part of monitoring
activities. There are no other conservation measures taken. Future conservation
measures include: field studies regarding connectivity in bottlenecks, population trend
and implementation of compensation measures. Also, public awareness and
information campaigns are needed on a national level.
Lupul este o specie de canide de talie mare, având o lungime medie a corpului de 1.5
m., coada fiind de 35-45 cm. Înălţimea medie la greabăn este de 80 cm., iar greutatea
este de 30-45 kg., masculii fiind mai mari decât femelele.
Capul este masiv, cu botul ascuţit, urechile relativ scurte şi o privire caracteristică
datorată poziţiei oblice a ochilor. Culoarea blănii este variabilă, de la cenuşiu deschis la
cenuşiu roşcat. Caracteristice pentru lup sunt coada cu vârful negru şi pata neagră
situată la mijlocul cozii. Picioarele sunt înalte, puternice, ceea ce îi permite o deplasare
uşoară, la trap. Urma tipar este asemănătoare cu cea a câinelui, dar este mai alungită
şi mai mare. În teren, urma pârtie a lupului este caracterizată de faptul că acesta calcă
pe urmele picioarelor anterioare, toţi membrii unei haite călcând pe o singură pereche
de urme. Traiectoria urmelor este rectilinie, cu mici abateri în cazul depăşirii unor
obstacole.
Este un animal care trăieşte în păduri relativ întinse, în zonele de deal şi munte,
neavând cerinţe specifice pentru anumite habitate forestiere. În acest context, lupul
preferă zonele care îi oferă o bază trofică abundentă, constituită atât din animale
sălbatice cât şi domestice. Este prezent în toate ecosistemele forestiere de deal şi de
munte de la noi, uneori fiind prezent chiar şi în trupurile mari ale pădurilor de câmpie,
precum şi în Delta Dunării. Utilizează zone largi de cca. 100 km2, în cuprinsul cărora se
pot găsi atât păduri cât şi pajişti sau fâneţe.
General description needed
Nivelul minim al populaţiei (cca. 1500 exemplare) a fost atins în perioada 1960 – 1970,
atunci când a existat o campanie puternică de combatere a lupului. A urmat apoi o
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creştere a populaţiei, iar acum populaţia de lupi din România are o evoluţie stabilă, cu o
uşoară tendinţă de descreştere, fiind estimată la cca. 2000 - 2500 de exemplare.
Efectivele oficiale sunt considerate ca fiind supraestimate (cca. 4000 de exemplare),
fapt care se datorează tendinţei de înregistrare dublă sau multiplă a lupilor localizaţi în
zone învecinate.
Odată cu dezvoltarea activităţilor umane în natură şi fragmentarea habitatelor lupului,
această specie va cunoaşte un regres populaţional semnificativ.
Lupii sunt animale sociabile, trăind în haite constituite din 4-6 exemplare adulte.
Mărimea haitei variază în funcţie de hrana existentă, mărimea prăzii, tipul de habitat şi
anotimp. Haita este condusă de perechea alfa, alcătuită din masculul şi femela
dominantă, care sunt singurii care se reproduc. Sezonul de împerechere este în
ianuarie-februarie, iar după o perioadă de gestaţie de 60-65 de zile, femela dă naştere
la 4-7 pui care sunt crescuţi atât de femelă cât şi de mascul, ajutaţi de întreaga haită.
Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de doi ani, lupoaica intrând anual în călduri.
Longevitatea este de 12-15 ani, majoritatea exemplarelor nedepăşind vârsta de 10 ani.
Culcuşul este amplasat în zone liniştite, de obicei sub rădăcina unui arbore doborât,
scorburi, adâncituri de teren, localizate în apropierea unor surse de apă şi, de
preferinţă, pe expoziţii însorite.
Teritoriul unei haite este destul de întins, variind de la 50 km2 la 150 km2, limitele
teritoriului fiind marcate prin vectori odorizanţi şi fiind, în general, respectat de celelalte
haite învecinate. În acest teritoriu pot exista şi exemplare solitare foarte tinere sau
bătrâne.
Comunicarea între indivizi se realizează prin urlet, care se poate auzi de la distanţe
apreciabile. Lupul are o viaţă socială complexă, în cadrul fiecărei haite existând o
ierarhizare strictă.
Dintre simţuri, cel mai dezvoltat este mirosul, urmat de auz şi de văz. Astfel, lupul este
un animal foarte precaut, care evită contactul cu omul, adaptându-se uşor diferitelor
condiţii din teren.
Este un prădător cu spectru larg, care include atât mamifere mici şi insecte dar şi
mamifere de talie mare, consumând în acelaşi timp şi cadavrele prăzilor ucise de alte
specii. În acest context, trebuie subliniat rolul de selecţie pe care îl exercită lupul în
ecosistemele forestiere, în general, prada sa predilectă fiind constituită din exemplare
slăbite, bolnave, bătrâne sau neexperimentate, care pot fi ucise mai uşor, cu un
consum energetic mult redus.
Interacţiunile cu activităţile umane constau din prădarea asupra turmelor de animale
domestice şi competiţia cu vânătorii pentru speciile de ierbivore.
În cuprinsul arealului său vast, lupul este considerat de IUCN ca fiind o specie fără
ameninţări directe, cu o distribuţie vastă şi cu efective semnificative în anumite zone.
Atât în legislaţia europeană cât şi în cea românească, lupul este considerat specie
protejată. În România, anual sunt vânate cca. 250 – 300 de exemplare, pe baza unor
autorizaţii emise în prealabil. Populaţia de lupi este estimată anual de către
administratorii fondurilor de vânătoare, în ultimii ani constatându-se o tendinţă
accentuată de supraestimare.
Măsurile de conservare luate în prezent sunt reprezentate de: estimarea anuală a
populaţiei şi controlul braconajului. În viitor sunt necesare următoarele măsuri de
conservare: studii detaliate privind eco-etologia speciei în condiţiile din România, în
special legate de mărimea şi tendinţele de evoluţie a populaţiei de lupi, precum şi
implementarea unui plan de management la nivel naţional care să urmărească
reducerea braconajului şi controlul activităţilor de vânătoare, conştientizarea opiniei
publice privind conservarea speciei, precum şi compensarea pagubelor produse
sectorului zootehnic.
Fragmentarea habitatelor datorată expansiunii infrastructurii şi dezvoltării activităţilor
umane reprezintă ameninţări pe termen mediu care pot fi reduse prin includerea în
planurile de dezvoltare a aspectelor legate de conectivitatea populaţiilor, în special în
zonele cheie (Valea Prahovei, Valea Oltului, munţii Perşani şi culoarul Deva – Arad).

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity
• Population size in
the site

more than 2 wolves on site

*

• Population trend in
the site

annual decrease in population
size less than 10%





• Population present
in the site

permanent presence during
last 5 years





functionally connected population
beyond site

including adiacent populations

preferably a wolf pack

Population
dynamics
• Evidence of
reproduction /
recruitment

wolves litter observed annually

• Population losses

less than 10% of the
population hunted





rabies not present within the
site





• Area of habitat(s)
containing species

forests on more than 50% of
the site surface





• Continuity of
habitat networks
connecting key
features

patches of forests connected
within the aite

*

*

more than 5 red deer in 10 km2
of forest;
roe deer and wild boar present
within the site





absent





not more than 3 dogs per
livestock flock;
no grazing inside forest
no poisoning









Disease
• Absence of specific
diseases
INDIRECT
Habitat extent

Maintenance
requirements
• Availability of food /
prey

Competition /
predation
• Poaching
Disturbance
• Grazing and
mowing
• Agricultural
operations
• Forestry operations

not closer than 200 m from
denning areas





• Recreation and
tourism

only on marked trails and in
certain areas





Alte surse de
informare

Cotta, V., Bodea M. şi Micu I. 2003. Vânatul României. Editura Ceres, Bucureşti.
Okarma H., 1997, Der Wolf, Editura Parey, Berlin
Predoiu, G. ş.a., 2002 - Cercetări privind stabilirea planului de management şi
conservare a speciei în condiţiile din România – ICAS Braşov
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Predoiu, G. ş.a., 2003, Parcul Naţional Piatra Craiului – zonă de management model
pentru conservarea carnivorelor mari – proiect MENER –ICAS Braşov
www.carnivoremari.ro
www.icas.ro
George Predoiu
Şerban Neguş
06.09.07

1354* Ursus arctos
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Urs Brun
Ursus arctos arctos (Linnaeus, 1758)
Brown Bear
1354*
The Brown Bear occurs all over Romanian Carpathian range, in large forested areas
covered by mixed forests with coniferous, beech and oak species. The estimated
population is about 4,500-5,000 individuals – the largest European population. The
population trend is stable to decreasing. Human-bear interactions are related to bear
damage to livestock, damages caused to crops and orchards and feeding on garbage
located close to human settlements. The conservation measures should solve the
contradiction between the strict protection status and the actual management based on
hunting activities. Thus, the urgent measures refer to the improvement of population
estimations methodologies and of the assessment of damages caused by bears,
together with on the ground implementation of the existing management plan.
Ursul este un animal masiv, având o lungime de 2-2.2m, o înălţime la greabăn de 1m,
iar greutatea medie fiind de 250 kg., femelele fiind mai mici, având în general până la
200 kg. Ursul are o variaţie sezonieră semnificativă a greutăţii, în perioada de toamnă
greutatea fiind cu peste 20% mai mare decât primăvara devreme, datorită rezervelor de
grăsime necesare somnului de iarnă.
Capul este masiv, cu botul relativ scurt şi urechile mici şi rotunde. Culoarea generală a
blănii este brună, variind de la brun-cenuşiu deschis până la negru, la urşii tineri fiind
prezent un guler deschis la culoare în zona gâtului. Coada este foarte scurtă, de cca. 510 cm., la exemplarele mature existând, de cele mai multe ori, o cocoaşă specifică, mai
proeminentă la masculi.
Dintre simţuri, cel mai dezvoltat este mirosul, urmat de auz, văzul fiind mai slab
dezvoltat
Ursul este un animal plantigrad, membrele fiind puternice iar ghearele fiind proeminente
(10-15 cm). Urma tipar este inconfundabilă, urma posterioară semănând cu cea a
omului iar cea anterioară fiind mai lată şi rotunjită.
Ursul este un animal tipic al pădurilor montane întinse şi liniştite din cuprinsul arcului
carpatic, preferând amestecurile de răşinoase şi foioase, bogate în specii arbustive şi
vegetaţie erbacee. Fiind un animal omnivor de talie mare, ursul are nevoie de o bază
trofică diversă şi abundentă, preferând habitate în care se găsesc specii de fag, gorun,
stejar, precum şi scoruş sau diverşi arbuşti şi specii erbacee, cu bulbi şi rizomi.
În teritoriul său, ursul are nevoie de zone cu stâncării, pentru bârloagele din perioada de
iarnă. Dacă asemenea zone nu există în teritoriul său, ursul îşi amenajează bârloagele
sub arbori doborâţi, rădăcini sau cioate. Dintre habitatele prioritare la nivel european
prezente în România şi preferate de urs enumerăm: Păduri de fag de tipul LuzuloFagetum (9110) şi Asperulo – Fagetum (9130), Păduri ilirice de Fagus silvatica (91K0)
şi Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (9410).
General description needed
Ca şi în cazul celorlalte specii de carnivore mari din România, populaţia de urs de la noi
a cunoscut o evoluţie ascendentă în ultimii 50 de ani. În prezent, populaţia de urs este
relativ stabilă, existând o uşoară tendinţă de descreştere. Mărimea populaţiei este
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estimată la 4500 – 5000 de exemplare, existând o puternică tendinţă de supraestimare
(efectivele oficiale estimate fiind de ca. 6,500 de exemplare).
Ursul este un animal nocturn, dar, în zonele unde nu este deranjat, el este activ şi în
timpul zilei. În perioada de toamnă, el face deplasări lungi până în zonele de foioase, în
special în făgete şi gorunete, dar şi în zonele cu pomi fructiferi.
Este un animal solitar, doar în perioada de împerechere (mai-iunie) putând fi observaţi
masculii şi femelele împreună. După o perioadă de gestaţie de 7-8 luni, din care există
o perioadă latentă de 4-5 luni, ursoaica dă naştere, într-un bârlog, la 2-3 pui care au
dimensiuni reduse (20-25 cm şi o greutate de până la 500g). Aceste dimensiuni reduse
ale puilor sunt o adaptare la faptul că puii se nasc în perioada de iarnă iar ursoaica îi
hrăneşte din rezervele de grăsime acumulate toamna. Puii rămân împreună cu ursoaica
până la vârsta de 1.5-2 ani, aceştia fiind protejaţi cu atenţie de către mama lor.
Maturitatea sexuală este atinsă la 3 ani în cazul femelelor şi la 4 ani în cazul masculilor,
longevitatea urşilor fiind de 15-25 de ani.
Ursoaica cu pui evită contactul cu alţi urşi, în special cu masculii, deoarece aceştia pot
adesea ucide puii pentru a determina ursoaica să intre mai devreme în călduri. Urşii
maturi au un teritoriu de mărime variabilă (10 – 100 km2), această variaţie depinzând
mult de calitatea habitatului (adăpost, linişte şi hrană).
Ursul evită contactul cu omul, dar fiind un animal oportunist, el foloseşte toate
mijloacele disponibile pentru a se hrăni. În acest context, el poate intra în conflict cu
omul în diferite situaţii ca de exemplu: prădarea asupra animalelor domestice,
distrugerea culturilor agricole şi a pomilor fructiferi, hrănirea cu deşeuri menajere aflate
în apropierea pădurii, etc.
În cuprinsul arealului său vast, ursul este considerat de IUCN ca fiind o specie fără
ameninţări directe, care are o răspândire largă şi efective semnificative în anumite
zone.
În România, prin contradicţie cu statutul său de specie strict protejată (pe baza
legislaţiei europene), mărimea efectivelor de urs faţă de un nivel considerat optim este
controlată prin activităţi de vânătoare. În acest sens, se realizează estimări anuale ale
efectivelor în perioada de primăvară şi sunt stabilite cote anuale pentru exemplarele
vânate. Această contradicţie trebuie soluţionată în perioada următoare, în sensul de a
armoniza statutul de conservare a speciei cu situaţia existentă în teren. Astfel, atât pe
baza pagubelor produse de specie, cât şi pe baza estimărilor populaţiei, se poate stabili
un sistem care să asigure atât conservarea pe termen mediu şi lung a speciei, precum
şi continuarea activităţilor de vânătoare. În acest sens, se impun măsuri urgente de
îmbunătăţire a metodologiei de estimare a mărimii populaţiei, a tendinţei de evoluţie a
acesteia, precum şi de cuantificare a pagubelor produse de specie.
Interesul cinegetic pentru urs este foarte ridicat, ceea ce poate contribui, printr-un
management adecvat, la consolidarea statutului de conservare a speciei. Pe de altă
parte, managementul actual al speciei conduce şi dezvoltările socio-economice vor
duce, pe termen mediu, la un regres al populaţiei din România.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

• Population size in
the site

more than 2 bears on site



• Population trend in
the site

annual decrease in population
size less than 5%





• Population present
in the site

permanent presence during
last 5 years





bear cubs observed annualy



Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity

Population
dynamics
• Evidence of
reproduction /
recruitment

functionally connected population
beyond site

less than 5% of the surounding
population hunted





• Area of habitat(s)
containing species

forests on more than 40% of
the site





• Continuity of
habitat networks
connecting key
features

patches of forests connected
within the aite



• Structure of
associated
vegetation layers

shrubs and arbustive
vegetation on more than 10%
of the forest surface



• Substrate
conditions

rocks and caves present within
the site



• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

more than 30% old forests
(age classes V and VI) and
more than 10% plantations
(age class I) of the total forest
surface



beech or oak forests present in
the site orchards and
argicultural land present in the
site



• Poaching

not existing within the site





• Berry and
mushroom
harvesting

controled and restricted to
certain areas





• Grazing

absent in the forest





• Forestry operations

not closer than 200 m from
denning areas





• Recreation and
tourism

only on marked trails and in
certain areas





Alte surse de
informare

Neguş, Şerban, 2002. Cercetări privind determinarea cerinţelor ecologice de
conservare a populaţiei e urs din România şi minimizarea pagubelor produse de specie
–ICAS.
Ion Micu, 1998 Ursul brun. Aspecte eco-etologice – Editura Ceres.
Cotta, V., Bodea M. şi Micu I. 2003. Vânatul României. Editura Ceres, Bucureşti
www.carnivoremari.ro
George Predoiu
Şerban Neguş

• Population losses

including populations from adiacent
areas

Disease
INDIRECT
Habitat extent

Habitat condition



Maintenance
requirements
• Availability of food /
prey

Competition /
predation

Disturbance
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de:
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1355 Lutra lutra
No photo
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Vidra
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
European Otter
1355
The Otter is distributed all over Romania, along rivers, creeks and lakes; the main
populations are in the Danube Delta, Danube River and along its tributaries. Due to
hunting and poaching, combined with water pollution, the otter population decreased
during the last fifty years. The current population is estimated to be 2,200-2,600
individuals and due to less water pollution, the trend is stable to increasing. There are
no specific conservation measures being taken. Future measures should be focused on
reducing conflicts in the areas of fish farms and to monitor the existing population. Also,
an action plan is needed for suitable habitats for otter.
Specie de carnivore de talie mijlocie, dimensiunile corpului variază între 60-80 cm,
coada fiind de 30-50 cm, iar greutatea fiind de până la 10 kg.
Culoarea blănii este maronie, mai deschisă în zona bărbiei, a botului şi a abdomenului.
Picioarele sunt relativ scurte iar între degete prezintă o membrană bine dezvoltată care
ajută la deplasarea în apă.
Prezenţa ei poate fi identificată prin urmele tipice de pe malurile apelor. Astfel, urma
tipar are imprimată pe sol membrana interdigitală, iarna fiind evidente şi urmele tip
tobogan ale corpului lansat în apă.
Vidra trăieşte pe malurile apelor curgătoare şi stătătoare, prezenţa ei fiind un indicator
al apelor curate, specia fiind sensibilă la poluare. Nu are preferinţe pentru anumite tipuri
de habitat, trăind pe malurile apelor puţin poluate, în imediata vecinătate a luciului de
apă.
Dintre habitatele prioritare la nivel european prezente în România enumerăm: Pădurile
aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (91E0) şi Pădurile ripariene mixte cu
Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior de-a lungul râurilor mari (91F0).
General description needed
Se vor lua în considerare fişe fonduri de vânătoare.
Populaţia actuală este estimată la 2200-2600 de exemplare. Începând cu jumătatea
secolului trecut, datorită vânării şi braconajului, precum şi creşterii gradului de poluare a
apelor, populaţia de vidră a cunoscut un regres accentuat. În ultimii ani, populaţia are o
tendinţă de stabilizare şi chiar de creştere uşoară.
Perioada de reproducere este în lunile ianuarie-februarie iar după o perioadă de
gestaţie de 60-65 de zile, femela dă naştere, într-o galerie amplasată pe malul apelor,
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la 1-4 pui care rămân împreună cu mama lor timp de un an de zile. Masculul nu ia parte
la creşterea puilor, fiind alungat de femelă cu câteva zile înainte de naşterea puilor.
Teritoriul unui exemplar adult variază, în funcţie de abundenţa hranei, de la 2-3 km
până la 10-15 km mal de apă, la extremităţi teritoriile învecinate fiind suprapuse.
Hrana constă, în principal, din peşte dar vidra poate consuma amfibieni, insecte, păsări
şi mamifere mici. În general, vidra nu este tolerată de om în zona crescătoriilor de
peşte, unde poate produce pagube.
La nivelul arealului său întins în Europa şi Asia, vidra este considerată de IUCN ca fiind
o specie aproape periclitată, impunându-se măsuri de monitorizare şi conservare a
habitatelor.
Având în vedere faptul că, în România, nu au fost derulate măsuri specifice de
conservare, este foarte importantă cartarea, menţinerea şi ameliorarea habitatelor
existente, precum şi monitorizarea populaţiilor.
Producând pagube în zonele piscicole, vidra intră în interacţiune cu interesele
activităţilor umane. Această situaţie duce la acţiuni ilegale de reducere a efectivelor de
vidră, fiind importantă combaterea braconajului şi monitorizarea efectivelor din acele
zone.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity
• Population size in
the site

more than 2 individuals on site

*

• Population trend in
the site

annual decrease in population
size less than 10%





• Population present
in the site

permanent presence during
last 5 years





less than 10% of the
population annually killed





water courses, lakes and fish
farms existing within the site



maintenance
of
fish
populations within the site



presence
of
fish
and
amphibians within the site



absent





• Recreation and
tourism

only on marked trails and in
certain areas





Alte surse de

Cotta, V., Bodea M. şi Micu I. 2003. Vânatul României. Editura Ceres, Bucureşti.

functionally connected population
beyond site

Population
dynamics
• Population losses
INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species
Habitat condition
• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species
Maintenance
requirements
• Presence of other
required organisms
Competition /
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Nurcă, Noriţă
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)
European Mink
1356*
As well as worldwide, the European Mink is considered to be one of the most
endangered mammal species in Romania. Its inhabits undisturbed rivers, creeks and
lakes. Following escapes of American Mink from fur farms a dramatic decline of
European Mink took place as it cannot compete with the American species. The main
areas of occurrence in Romania are the Danube Delta and along the lower reaches of
the Danube river and its main tributaries such as Olt, Ialomita, Siret and Mures rivers.
The Romanian population is estimated to be up to 1,200 individuals but still decresing.
The most urgent conservation measures include monitoring of numbers, distribution and
trend, together with implementation of a specific recovery action plan.
Specie de carnivore de talie mică, dimensiunile corpului variază între 30-40 cm, coada
fiind relativ scurtă, în jur de 13-14 cm, iar greutatea fiind de 600-900g.
Culoarea blănii este brun închis, fiind mai deschisă la culoare (alb-gălbui) în zona
bărbiei şi a botului. Aceasta este principala deosebire faţă de nurca americană, specie
care a fost introdusă în Europa. Picioarele sunt relativ scurte iar între degete prezintă o
membrană slab dezvoltată care ajută la deplasarea în apă.
Habitatele caracteristice sunt reprezentate de malurile apelor stătătoare sau curgătoare,
cu vegetaţie preponderent arbustivă şi arborescentă. Prezenţa hranei (peşte, broaşte,
rozătoare, etc.) este foarte importantă pentru specie, ca de altfel, şi păstrarea liniştii în
acele zone. Dintre habitatele prioritare la nivel european în care se găseşte nurca
enumerăm: lacurile distrofice şi iazurile (3160), Vegetaţia herbacee de pe malurile
râurilor montane (3220), Vegetaţia lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul
râurilor montane (3230), Vegetaţia lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor
montane (3240), Cursuri de apă din zonele de câmpie până în cele montane cu
vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachiorr (3260).
Dupa habitate si dupa zone umede: în zona Deltei Dunării dar şi de-a lungul Dunării şi a
Oltului, Ialomiţei, Siretului, Mureşului, mai ales în treimea inferioară a acestora.
Populaţia din România este estimată la peste 1200 de exemplare (Cotta, V., Bodea M.
şi Micu I. 2003). Datorită faptului că nu există o monitorizare a populaţiei, nu se poate
evidenţia o tendinţă de evoluţie a populaţiei, dar datorită reducerii habitatelor se
consideră că această tendinţă este descrescătoare.
Nurca trăieşte atât pe uscat dar mai ales în apă, vizuina fiind localizată pe sub rădăcini
şi cioate sau în diferite adâncituri care permit realizarea unei galerii de ieşire în apă.
Perioada de reproducere este în lunile aprilie – mai, după cca. 60 de zile, nurca dând
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naştere la cca. 3-7 pui, care stau în vizuină cam o lună de zile. Hrana este compusă din
peşti, amfibieni, dar şi din rozătoare mici, păsări, ouă, etc.
În cea ce priveşte modul de viaţă, nurca poate trăi solitar dar şi în grup, fiind un animal
preponderent nocturn. În unele situaţii (pericol, stres, etc.), nurca poate fi activă şi în
cursul zilei. Este un animal retras, care nu agreează prezenţa omului.
Atât abundenţa hranei cât şi asigurarea liniştii sunt factorii de bază care contribuie la
asigurarea condiţiilor optime de trai pentru nurcă. Studii recente arată că există hibrizi
fertili între nurca europeană şi specii de dihori (prof. Thierry Lode), aceasta fiind
considerată una dintre ameninţările majore pentru existenţa viitoare a speciei.
IUCN consideră specia ca fiind ameninţată, fiind semnalat un declin al populaţiilor în
peste 80% din arealul său. Astfel, nurca este considerată a fi una dintre cele mai
periclitate specii de mamifere de pe glob. Prin introducerea nurcii americane în
habitatele europene, a fost semnalată dispariţia nurcii europene, deoarece aceasta nu
poate face faţă competiţiei exercitată de specia americană. Pe lângă aceast,a a fost
semnalată şi existenţa fenomenului de hibridizare care contribuie la intensificarea
procesului de declin populaţional.
În România, până în prezent nu au fost luate măsuri de conservare a speciei. În
perioada următoare sunt necesare acţiuni de cartare şi menţinere a habitatelor
existente, precum şi monitorizarea populaţiilor.
Producând pagube în zonele piscicole, nurca declanşează situaţii conflictuale cu omul.
Aceste situaţii duc la acţiuni ilegale de reducere a efectivelor de nurcă prin capturare şi
ucidere. De aceea, este importantă combaterea braconajului şi monitorizarea
populaţiilor, mai ales în apropierea zonelor piscicole, precum şi în apropierea zonelor cu
activităţi umane intense.
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Râs
Lynx lynx (Linnaeus, 1758)
Eurasian Lynx
1361
The Eurasian Lynx occurs in the Romanian Carpathians from 200 to 1,800 m altitude,
occupying a territory of about 42 ha of forest with abundant prey species such as roe
deer, red deer, chamois and hares. A high variety of relief, combined with forests
interspersed with pastures and meadows, provide the most suitable habitats for Lynx.
After a dramatic decline (less than 150 individuals) at the beginning of the last century,
the Romanian lynx population has recovered and nowadays is estimated to be about
1,100-1,300 individuals. It is an elusive species but is also a curios animal, tracks being
recorded close to human settlements. The level of damage caused to livestock is very
low in Romania, mainly due to guarding livestock with sheepdogs. The Lynx is the most
sensitive carnivore species with respect to habitat destruction and disturbance. The
population is stable but the trend is decreasing; the main threats (habitat destruction,
disturbance, fragmentation and declining prey species) are not addressed by specific
conservation measures. Accordingly, field studies on population ecology and an
integrated species action plan are urgently needed.
Râsul eurasiatic este cea mai mare specie de felide din Europa.
El are membrele relativ lungi, laba piciorului având o conformaţie care îi permite să se
deplaseze cu uşurinţă în zăpada adâncă. Statura sa este cuprinsă între 50-75 cm la
greabăn, corpul fiind relativ subţire iar capul mic şi rotund. Greutatea este curpinsă între
15 – 30 kg., masculii (20-30 kg) fiind în general mai mari decât femelele (15-20 kg). În
natură, prezenţa râsului se poate identifica mai ales după urmele rotunde, de mărimea
urmei unui câine dar fără gheare imprimate în urma tipar. Blana este de culoare
galbenă–roşcată cu pete închise la culoare. Pe partea interioară a picioarelor şi pe
abdomen, aceste pete sunt mai puţin proeminente iar culoarea blănii este mai deschisă.
Coada este scurtă, cu vârful de culoare închisă. Pe cap, râsul prezintă favoriţi de
culoare deschisă, formaţi din peri lungi, iar în vârful urechilor are un smoc de peri lungi
şi închişi la culoare.
Râsul preferă liniştea oferită de masivele forestiere întinse, cu relief accidentat şi poieni
intercalate. Culmile scurte şi abrupte îi permit observarea prăzii şi facilitează deplasarea
în teren. Toate tipurile de vegetaţie forestieră care oferă posibilităţi de observare, pândă
şi vânare a prăzii sunt preferate de către râs. În România, râsul este prezent de la 200
m la 1800 m altitudine, mai ales în zonele care oferă condiţii optime pentru căprior,
principala specie pradă. La nivel naţional, râsul este semnalat pe cca. 42000 km2.
Printre habitatele prioritare la nivel european în care se găseşte râsul din România
enumerăm: Păduri acidofile de Picea abies din zona montană (9410), Păduri de Larix
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decidua şi/sau Pinus cembra din zona montantă (9420), Vegetaţie forestieră
mediteraneeană cu Pinus nigra ssp. Banatica (9530).
General description needed
În ultimul secol, populaţia de râs din România a cunoscut o evoluţie ascendentă, de la
cca. 150 de exemplare în perioada 1930-1940 la peste 1000 de exemplare în prezent.
În ultimul deceniu, această evoluţie ascendentă s-a atenuat, populaţia fiind stabilă,
mărimea ei fiind estimată la cca. 1100 – 1300 de exemplare. Datorită influenţei negative
a activităţilor umane, considerăm că tendinţa de evoluţie este descendentă.
Populaţia de râşi din România este estimată anual de către autorităţi. Există tendinţe de
supraestimare a populaţiei de râs (estimările oficiale sunt de cca. 1800 indivizi), atât
datorită lipsei informaţiilor privind ecologia speciei cât şi a modului de realizare a
acestor estimări.
Râşii sunt animale solitare, pe teritoriul unui mascul găsindu-se două sau trei femele cu
pui, care stau împreună din primăvară şi până la sfârşitul toamnei. Anual, femela naşte
1-4 pui, care stau în vizuină în primele luni de viaţă. Atunci când puii sunt abandonaţi de
femelă, la sfârşitul toamnei, de cele mai multe ori ei rămân împreună pe durata iernii.
Teritoriile râşilor sunt apărate de intruşii de acelaşi sex iar mărimea teritoriului unui
exemplar adult de râs este de cca. 40 - 55 km2. Prada principală a râsului este
căpriorul, urmat de iepuri, exemplare tinere de cerb, capra neagră şi mai puţin mistreţul
sau diferite alte specii de animale. Consumă, în general, doar părţi din prada ucisă,
restul fiind consumat de alţi prădători sau de speciile necrofage.
Deşi este considerată o specie care poate fi văzută destul de rar, râsul este un animal
curios, care se apropie de aşezările omeneşti dar evită contactul cu omul. Datorită
auzului foarte bine dezvoltat, râsul reuşeşte să evite întâlnirile directe cu omul,
preferând liniştea oferită de pădure. Pagubele produse de râs sectorului zootehnic sunt
neînsemnate, mai ales din cauza faptului că turmele de animale domestice (în special
oi şi capre) sunt păzite de câini ciobăneşti.
Râsul nu acceptă prezenţa în teritoriul său a indivizilor de acelaşi sex, fiind un prădător
cu un spectru foarte larg, care include mai ales animale de aceeaşi talie sau de
dimensiuni mai reduse decât el. Căpriorul este de departe specia pradă principală a
râsului, iar pisica sălbatică este duşmanul direct al râsului în cadrul nişei ecologice
respective, fiind eliminată din teren de către acesta.
IUCN consideră specia ca fiind pe cale de a fi ameninţată într-un viitor apropiat,
impunându-se măsuri de monitorizare a populaţiilor, precum şi măsuri de conservare
specifice.
Măsurile de conservare luate până în prezent se referă la monitorizarea populaţiei de
către personalul implicat în managementul cinegetic din România şi estimarea anuală a
mărimii populaţiei. Anual, în România se vânează cca. 20 - 30 de exemplare de râs, pe
baza autorizaţiilor individuale şi a unor limite maximale stabilite în prealabil de către
autoritatea de mediu.
Măsurile de conservare necesare în viitor se referă la realizarea unor studii la nivel
naţional privind eco-etologia speciei în condiţiile din România (caracteristici
populaţionale, tendinţe, distribuţie), implementarea unui plan de management care să
urmărească atât combaterea eficientă a braconajului, evitarea fragmentării habitatelor
dar şi conştientizarea opiniei publice şi reducerea efectelor interacţiunilor cu activităţile
umane. De asemenea, este esenţială implementarea unor metode îmbunătăţite de
estimare care să ia în considerare atât parametrii biologici cât şi ecologia speciei iar
activităţile de monitorizare să fie abordate integrat.
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DIRECT
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more than 2 individuals on site

*

• Population trend in

annual decrease in population





Comments on attribute assessment

the site

size less than 25%
permanent presence during
last 5 years





functionally connected population
beyond site

• Evidence of
reproduction /
recruitment

lynx kittens observed annually



• Population losses

less than 25% of the
population hunted





including populations from adiacent
areas

rabies not present within the
site





• Area of habitat(s)
containing species

forests on more than 50% of
the site surface





• Continuity of
habitat networks
connecting key
features

patches of forests connected
within the aite

*

*

• Substrate
conditions

rocks and cliffs present within
the site



• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

more than 30% old forests
(age classes V and VI) and
more than 10% plantations
(age class I) of the total forest
surface



*

more than 10 roe deer in 10
km2 of forest;
presence of secondary prey
species (red deer, wild boar,
chamois)





absent





not more than 3 dogs per
livestock flock;
no grazing inside forest
not closer than 200 m from
denning areas









• Recreation and
tourism

only on marked trails and in
certain areas
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Predoiu, G. 2002. Cercetări privind monitorizarea, managementul şi conservarea
populaţiei de râs (Lynx lynx) din România. ICAS.
- www.carnivoremari.ro
- www.elois.ro
George Predoiu
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Mannia triandra (Scop.) Grolle
Mushroom-headed Liverwort
1379
The thalus of the Mushroom-headed Liverwort is mostly 2 – 3(4) mm wide, linear and
dichotomously branched; the stalk of the archegoniophores is almost without scales. It
grows in neutral soils on calcareous rocks in the subalpine zone. It has very rare in
Romania, found in Munţii Bucegi, Munţii Piatra Craiului, Munţii Făgăraş and perhaps
Munţii Ciucaş.
Hepatică taloasă, cu talul de 2-3(4) mm lăţime, dihotomic ramificat. Scvamele ventrale
hialine sau de culoare verde deschis. Anteridia dispusă terminal. Piciorul
arhegonioforului aproape lipsit de scvame. Suprafaţa dorsală a talului se fragmentează
în timp.
Creşte sporadic în zonele subalpine şi alpine, pe sol neutru, substrat calcaros.
În Europa este prezentă în Albania, Austria, Bulgaria, Cehia, Elveţia, Franţa, Germania,
Fosta Jugoslavie, Italia, Polonia, România, Rusia, Slovacia şi Ungaria.
Distribuţie în România: Munţii Bucegi, Munţii Piatra Craiului şi Munţii Făgăraş, Munţii
Ciucaş (este dubioasă şi necesită o confirmare).
Specie foarte rară în România.
Specie tericolă. Creşte pe substrat calcaros în zonele subalpine şi alpine.
Specia este inclusă in Lista Roşie a briofitelor din România.
Pentru conservarea speciei se recomandă neincluderea zonelor în care vegetează
specia în circuitul turistic.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
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Dihoru G., Ştefănuţ S., Wallfisch R., Pop O.G., 2003. Bryophytes Flora of the Piatra
Craiului Massif, Pop O., Vergheleţ M. (ed.) 2003. Research in the Piatra Craiului
National Park, 1:68-83, Edit. Phoenix, Braşov.
Frey W., Frahm J.-P., Fischer E., Lobin W., 2006. The Liverworts, Mosses and Ferns of
Europe, 512 pag., Edit. Harley Books, Colchester.
Mohan G., 1990. Studiul briofitelor din Munţii Ciucaşului, Acta Botanica Horti
Bucurestiensis. Lucrările Grădinii Botanice din Bucureşti. 1989-1990, 37-61, Bucureşti.
Papp C., 1967. Briofitele din Republica Socialistă România (determinator), Analele
ştiinţifice ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi (serie nouă). Secţiunea II. (Ştiinţe
naturale) a. Biologie. Monografii, 3:319 pag., Iaşi.
Radian S.Ş., 1915. Contribuţiuni la flora bryologică a României. A III-a contribuţia.
Hepaticae cu Thal, Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, 37:187198, Bucureşti.
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Ştefureac T., 1949. Bucegia romanica Radian şi alte hepatice eutalice din Masivul
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Ştiinţe Tehnice şi Agricole, 1(3):287-303, Edit. Academiei, Bucureşti.
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Ştefănuţ S., 2003. The chorology of threatened liverworts in Romania (I), Proceedings
of the Institute of Biology, 5:231-241, Bucureşti.
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Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
Green Fork-Moss
1381
The Green Fork-Moss is light green, up to 4 cm high. It differs from other Dicranum
species in having short upper laminal cells, partly bistratose upper lamina, smooth erect
leaves, and a differentiated epidermal layer of cells. It grows on rotten wood at the base
of deciduous trees, rarely on siliceous rocks. It has a scattered distribution in Eastern
Europe to South Scandinavia.
Plante înalte de până la 4 cm. Se deosebeşte de alte specii de Dicranum prin celulele
din partea superioară a laminei, scurte, lamina bistratosă, frunze erecte, drepte sau
puţin curbate, puţin fragile la uscăciune, marginea întreagă sau uşor denticulată în vârf
şi capsula erectă.
Creşte în păduri de foioase.
Sporadică în Europa Centrală până în Scandinavia, lipseşte în vestul şi sudul Europei.
Distribuţie în România: Muntele Găina, Muntele Muncel, Munţii Zarandului – Valea
Cladova, Munţii Ţibleşului – Valea Mestecănişului, Piciorul Arsurii, Vârful Păltiniş, Munţii
Galaţiului spre Rodna, Ilva Mare, Coşna, Mlaştina Bâlbâitoarea, Cojocna, Valea
Almaşului, Gilău, Ciuc, Bixad, Tuşnad, Trei Scaune, Reci, Deva, Valea pârâului
Pângărăcior, Mlaştina Coşna, Codrul Secular Slătioara, Giumalău, Tinovul Poiana
Stampei.
Deşi sunt multe citări ale speciei din România, prezenţa în aceste zone trebuie
verificată şi confirmată, planta putând fi uşor confundată cu alte specii de Dicranum.
Creşte în păduri de foioase pe lemn putred, la baza trunchiurilor de copaci, rar pe roci
silicioase.
Specia este inclusă in Lista Roşie a briofitelor din România.
La nivel european şi pe teritoriul României, principala ameninţare este reprezentată de
tăierile masive care se fac în pădurile de foioase.
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aphylla L. din regiunea alpină a Carpaţilor Bucovinei, Buletinul Facultăţii de Ştiinţe din
Cernăuţi, 10:291-300, Cernăuţi.
Ştefureac T., 1965d. Rezervaţia Tinovul Mare de la Poiana Stampei, Ghid geobotanic
pentru Moldova de Nord. Consfătuirea a V-a de Geobotanică, Suceava.
Ştefureac T., Mihai G., Pascal P., Barabaş Victoria, 1973. Conspectul briofitelor din
Moldova, Studii şi comunicări. 1973. Biologie vegetală, 6:129-257, Bacău.
Ştefureac T., Pascal P., 1981. Conspectul briofitelor din Bucovina, Studii şi comunicări
de ocrotirea naturii, 5:471-544, Suceava.
Ştefănuţ Sorin
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Dichelyma capillaceum (With.) Myrin
Hair Claw Moss
1383
The Hair Claw Moss is a brownish-green, creeping, branching aquatic moss. It has a
narrow range in Europe, and was first found in Romania in 1978. It grows near the
shore in oligotrophic water to depth of about 30 cm, in the crystalline part of Retezat
Mountains.
Plante brun-verzui, asemănătoare cu speciile de Drepanocladus. Frunzele sunt dispuse
pe trei rânduri neregulate. Frunze cu coasta excurentă, până la jumătate din lungimea
laminei. Plantele cresc pe roci în apele lacurilor sau pâraielor.
Creşte în ape oligotrofe din zona alpină. În România, specia a fost colectată din lacuri
glaciare ale Munţilor Retezat.
Specie comună în America de Nord. În Europa este rară, fiind prezentă în: Danemarca,
Finlanda, Suedia, Rusia, Franţa, Germania, Polonia şi România (Munţii Retezat, Lacul
Galeş).
Specia a fost colectată în anul 1978 de pe marginea Lacului Galeş, Munţii Retezat.
Până în prezent aceasta este singura citare certă pentru România.
Specie acvatică, creşte pe roci, în ape oligotrofe. În Retezat, specia a fost colectată de
la o adâncime de 30 de cm din Lacul Galeş.
Specia este inclusă in Lista Roşie a briofitelor din România.
La nivel european şi pe teritoriul României, principala ameninţare este reprezentată de
degradarea calităţii apei în care specia trăieşte.
Pentru conservarea speciei se recomandă neincluderea în circuitul turistic a zonelor în
care specia vegetează.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Blockeel, T.L., Abay G., Çetin B., Bednarek-Ochyra H., Ochyra, R., Lewis Smith R.I.,
Matteri C.M., Farias R.M., Novotný, I., Rao P., Enroth J., van Rooy J., Schiavone M.M.
& Váňa J. 2003. New national and regional bryophyte records, 7. Journal of Bryology,
25, 2, 141-144.
Frey W., Frahm J.-P., Fischer E., Lobin W., 2006. The Liverworts, Mosses and Ferns of
Europe, 512 pag., Edit. Harley Books, Colchester.
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Ştefănuţ S. and Goia I. (in press): Bryophytes Red List of Romania.
Ştefănuţ Sorin
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1386 Buxbaumia viridis
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Buxbaumia viridis (Meng. ex Lam. & DC.) Brid. ex. Moug. & Nestl. Montane
Green Shield Moss

MESD Code
Abstract

1386
The Green Shield Moss has a tiny, almost leafless annual gametophyte, living
saprophytically with a fungus, on a brown persistent protonema. The sporophyte is matt
greenish or greenish-brown. The capsule is 5 – 7 mm, elliptic, weakly flattened on the
upper surface. It grows on rotten wood, especially on the side of conifer trunks. It is very
rare in humid montane forests throughout Europe.
Specie asemănătoare cu Buxbaumia aphylla Hedw., de care se deosebeşte prin
capsula acoperită de o membrană induzială care la uscăciune se exfoliază. Sunt plante
la care gametofitul este foarte redus, sporofitul dominând ciclul de dezvoltare. Sporofitul
este verde în stadiile tinere şi este reprezentat de o setă de 0,5-1 cm şi o capsulă de 57 mm.
Creşte sporadic prin păduri montane, dezvoltându-se pe lemne putrede, rar pe soluri
humoase.
Specie rară, se întâlneşte în pădurile montane din Europa.
Distribuţie în România: Munţii Maramureşului; Munţii Rodnei; Bazinul Bistriţa Aurie;
Muntele Rarău; Munceii Rarăului; Munţii Bârgăului; Munţii Stânişoarei; Jud. Neamţ,
Dealul Olaru; Munţii Bârsei, Piatra Mare; Munţii Bucegi; Munţii Piatra Craiului; Munţii
Cibinului; Munţii Lotrului; Munţii Parâng; Munţii Vlădeasa.
Deşi este citată din multe zone ale României, specia se întâlneşte rar, fiind strict legată
de habitatele de pădure, putând fi observată pe trunchiurile de copaci căzute, aflate în
diferite stadii de degradare.
Specie sapro-lignicolă. Este întâlnită în pădurile montane din Carpaţi.
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Specia este inclusă in Lista Roşie a briofitelor din România.
La nivel european şi pe teritoriul României, principala ameninţare este reprezentată de
defrişarea pădurilor naturale de răşinoase.
Pentru conservarea speciei se recomandă neincluderea în circuitul turistic a zonelor în
care vegetează specia, Buxbaumia viridis fiind întâlnită foarte des pe marginea potecilor
turistice.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
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Dihoru G., Ştefănuţ S., Wallfisch R., Pop O.G., 2003. Bryophytes Flora of the Piatra
Craiului Massif, Pop O., Vergheleţ M. (ed.) 2003. Research in the Piatra Craiului
National Park, 1:68-83, Edit. Phoenix, Braşov.
Frey W., Frahm J.-P., Fischer E., Lobin W., 2006. The Liverworts, Mosses and Ferns of
Europe, 512 pag., Edit. Harley Books, Colchester.
Plămadă E., Dumitru Carmen, 1998. Flora briologică a României. Clasa Musci, 1(1),
230 pag., Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
Ştefănuţ S. and Goia I. (in press): Bryophytes Red List of Romania.
Ştefănuţ Sorin
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Orthotrichum rogeri Brid.
Roger’s Bristle-Moss
1387

Roger’s Bristle-Moss is autoicous, with dimorphic shoots. The capsules have hidden.
The outer peristome teeth are recurved and the inner peristome is erect when dry. It
grows on bark, mostly in montane regions. It occurs widely in Central and Eastern
Europe, though it has not been recorded in Romania for over a century.
Plante autoice cu dimorphism sexual al ramurilor sexuale, cele ♂ sunt mai scurte faţă
de cele ♀. Capsulele sunt prezente în mod frecvent. Capsule cu stomate ce nu apar la
suprafaţă (criptopore). La uscăciune dinţii externi ai peristomului sunt recurbaţi iar cei ai
peristomului intern sunt erecţi.
Orthotrichum rogeri creşte pe scoarţa copacilor, în general în regiunea montană.
În Europa se întâlneşte în Austria, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania,
Italia, Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, România, Rusia, Slovacia, Spania, Ucraina
şi Ungaria.
Distribuţie în România: Săvârşin, Jud. Arad şi Valea Lungă, Jud. Alba
Specie rară. Nu am mai fost regăsită de peste 100 de ani în România.
Specie corticolă. Planta creşte pe trunchiul copacilor de platan şi fag.
Specia este inclusă in Lista Roşie a briofitelor din România (Ştefănuţ & Goia).
La nivel european şi pe teritoriul României, principala ameninţare este reprezentată de
defrişările masive.
Pentru conservarea speciei se recomandă protejarea strictă a habitatelor în care specia
creşte.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
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Dihoru G., 1994b. Bryophyta - Musci in the Romanian flora, Revue roumaine de
biologie. Série de biologie végétale, 39(2):91-107, Edit. Academiei, Bucureşti.
Frey W., Frahm J.-P., Fischer E., Lobin W., 2006. The Liverworts, Mosses and Ferns of
Europe, 512 pag., Edit. Harley Books, Colchester.
Igmángy J., 1942a. Az Orthotrichum-fajok elterjedése Magyarországon, Acta
Geobotanica Hungarica, 4(2):281-331, Cluj.
Ştefănuţ S. and Goia I. (in press): Bryophytes Red List of Romania.
Ştefănuţ Sorin & Oliviu Pop
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Meesia longiseta Nees
Long-stalked Thread Moss
1389
The Long-stalked Thread Moss grows in bogs, along with Sphagnum, Drepanocladus
and Hamatocaulis species. It is a mass with erect lanceolate, acute leaves, in 5-8
indistinct rows. The costa is narrow and the seta are up to 10 cm long. It is found in
Scandinavia, the Alps and Central Europe. It is rare in Romania, and has not been
recorded for a long time.
Planta creşte în turbării, printre specii de Sphagnum, Drepanocladus şi Hamatocaulis.
Speciile de Meesia se disting uşor de alte specii de musci prin dispunerea frunzelor în
mai multe rânduri, mai mult sau mai puţin regulate. Meesia longiseta are frunzele
lanceolate, erecte, dispuse în 5-8 rânduri. Coasta este mică. Celulele laminate din
partea superioară a frunzelor sunt mici şi cu îngroşări.
Meesia longistea creşte în turbării, printre speciile de Sphagnum, Drepanocladus şi
Hamatocaulis.
În Europa se întâlneşte în Scandinavia, Alpi şi Europa Centrală.
Distribuţie în România: între Arinieş şi Băile Borşa, Munţii Rodnei, Corongiş, Ineu, Lacul
Lala, Turbăria Coşna, Munţii Ţarcu, Muntele Bistricioara, Băile Sărate – Turda,
Căpâlniţa, Tinovul Mohoş, Muntele Tomnatec, Munţii Călimani, între Muntele Blana şi
Muntele Nucet, Munţii Făgăraş, circul glaciar Bâlea, valea Arpaşului, Munţii Cibinului,
Muma, Măgura, Prejba, Nocrich, Munţii Retezat, Tăul Judele, Lacul Galeşu.
Specie rară. Nu am mai fost regăsită de foarte mult timp.
Specie turficolă. Planta este strict legată de habitatul în care creşte, mlaştina de turbă.
Specia este inclusă in Lista Roşie a briofitelor din România.
La nivel european şi pe teritoriul României, principala ameninţare este reprezentată de
desecarea mlaştinilor de turbă.
Pentru conservarea speciei se recomandă protejarea strictă a habitatelor în care specia
creşte.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Beldie A., Dihoru G., 1967. Asociaţiile vegetale din Carpaţii României, Comunicări de
botanică, 6:135-238, Bucureşti.
Drăgulescu C., 1983. Catalogul briofitelor din colecţia de herbarii a muzeului de istorie
naturală Sibiu (material din România), Studii şi comunicări. Ştiinţe naturale, 25:53-77,
Sibiu.
Frey W., Frahm J.-P., Fischer E., Lobin W., 2006. The Liverworts, Mosses and Ferns of
Europe, 512 pag., Edit. Harley Books, Colchester.
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Gündisch F., 1977. Beitrag zu einer Moosflora des Zibin-Gebirges, Studii şi comunicări.
Ştiinţe naturale, 21:43-77, Sibiu.
Györffy I., 1924. A "Bryophyta regni Hungariae exsiccata" részére begyűjtött és
Kolozsvárott rekedt fajok jegyzéke. - Verzeichnis der für "Bryophyta regni Hungariae
exsiccata" eingesammelten, jedoch în Kolozsvár gebliebenen Arten, Folia
Cryptogamica, 1(1):26-39, Szeged.
Hazslinszky F., 1885. A magyar birodalom moh-flórája, 1-280.
Páll Ş., 1964. Date noi asupra răspîndirii biofitelor în Masivul Retezat, Contribuţii
Botanice, 107-112, Cluj-Napoca.
Péterfi M., 1908. Adatok a Biharhegység mohaflorájának ismeretéhez, Mathematikai és
természettudományi közlemények, 30(3):261-332, Budapesta.
Pop E., 1960. Mlaştinile de turbă din Republica Populară Romînă, 514 pag., Edit.
Academiei, Bucureşti.
Schur F., 1866. Enumeratio plantarum Transsilvaniae, 984 pag., Vindobonae.
Ştefănuţ S. and Goia I. (in press): Bryophytes Red List of Romania.
Ştefureac T., 1945. Bryophyte noui sau rare în flora României cu câteva consideraţiuni
fitogeografice, Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic de la Universitatea din
Cluj, în Timişoara, 25(3-4):173-185, Timişoara.
Ştefureac T., 1948. Materiale bryo-floristice din Banat cu unele consideraţiuni
geografice asupra răspândirii muşchilor: Hookeria lucens (L.) Smith, Fontinalis
antipyretica L. var. gracilis (Lindb.) Schimper, Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului
Botanic de la Universitatea din Cluj, 28(3-4):218-249, Cluj.
Ştefureac T., 1967. Arktische und subarktische Bryophytenrelikte in der Pflanzenwelt
der Tormoose Rumäniens, Revue roumaine de biologie. Série de botanique, 12(23):243-249, Edit. Academiei, Bucureşti.
Ştefureac T., 1967. Relicte arctice şi subarctice în brioflora Carpaţilor sud-estici,
Lucrările Grădinii Botanice din Bucureşti. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 1966,
305-324, Bucureşti.
Ştefureac T., Pascal P., 1981. Conspectul briofitelor din Bucovina, Studii şi comunicări
de ocrotirea naturii, 5:471-544, Suceava.
Ştefănuţ Sorin
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Hamatocaulis vernicosus (Mitten) Hedenäs
Varnished Hook-Moss
1393

The Varnished Hook-Moss can be separated from other Drepanocladus species by the
absence hyalodermis and alar cells in the stem. It is a regularly pinnate moss, green to
brownish-red. The stem leaves are usually distinctly plicate below. The plant grows in
mineral-rich mires. It is a rare species, decreasing in many areas, especially in Central
Europe.
Plante asemănătoare cu speciile de Drepanocladus, de care se deosebesc prin
absenţa celulelor alare şi a hialodermei tulpinii. Plante brun – verzui – roşietice.
Această specie poate fi uşor confundată cu unele specii de Drepanocladus, de aceea,
numeroasele citările anterioare trebuie confirmate.
Creşte în ape curate de munte, la marginea unor mlaştini de turbă.
Specie prezentă în Nordul Europei, Marea Britanie, Irlanda şi Centrul Europei.
Distribuţie în România: Munţii Ţibleşului – Valea Mestecănişului, Valea Ţibleşului;
Muntele Rarău, Codrul Secular Slătioara, Plaiul Todirescu; Pârâul Chirilu, Valea
Sâlhoasa Grădiniţa, Turbăria Coşna, Lucina; Munţii Călimani, Mlaştina eutrofică
Drăgoioasa, Tinovul Găina – Lucina, Valea Stânii, Mlaştina Cristişor; Munţii Leaota valea Vaca; Depresiunea Giurgeu, Bazinul Ciucului, Mlaştina Pietroasa de la Joseni,
Bazinul Gheorghieni; Comandău - Jud. Covasna; Munţii Făgăraş – Ucea Mare,
Corabia; Munţii Parâng, Lacul Câlcescu; Munţii Retezat – Tăul Judele; Valea Someşului
Cald: Bălceşti – Călăţele; Masivul Vlădeasa – Vârfuraş, Micău, Rogojel.
Populaţie în scădere în multe zone, datorită restrângerii sau dispariţiei habitatului în
care specia vegetează.
Această plantă trăieşte în pâraiele de munte, la marginea unor turbării.
Specia este inclusă in Lista Roşie a briofitelor din România.
La nivel european şi pe teritoriul României, principala ameninţare este reprezentată de
desecarea turbăriilor.
Pentru conservarea speciei se recomandă neincluderea zonelor în care vegetează
specia în circuitul turistic în masă, în special cele din Munţii Bucegi, precum şi
protejarea strictă a turbăriilor şi surselor de apă.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Coldea G., 1973. Consideraţii fitocenologice şi sindinamice asupra vegetaţiei mlaştinilor
din Munţii Călimani, Studii şi comunicări de ocrotirea naturii, 3:53-63, Suceava.

Danciu M., Kovács A., 1979. Flora şi vegetaţia mlaştinilor de la Comandău (jud.
Covasna), Contribuţii Botanice, 175-189, Cluj-Napoca.
Diaconeasa B., 1973. Studiul sporo-polinic al mlaştinilor de turbă din circul glaciar
Ucea-Corabia - Masivul Făgăraş, Contribuţii Botanice, 203-218, Cluj-Napoca.
Diaconeasa B., Ştefureac T., 1971. Analiza sporo-polinică şi unele consideraţii
fitoistorice asupra tinovului Valea Stînii (jud. Suceava), Studii şi cercetări de biologie.
Seria botanică, 23(5):381-388, Edit. Academiei, Bucureşti.
Frey W., Frahm J.-P., Fischer E., Lobin W., 2006. The Liverworts, Mosses and Ferns of
Europe, 512 pag., Edit. Harley Books, Colchester.
Lungu L., 1973. Analiza brioflorei din lunca Borcutului de la Cristişor-Neagra Broştenilor
(Carpaţii Orientali), Analele Universităţii Bucureşti. Seria biologie vegetală, 22:69-76,
Bucureşti.
Páll Ş., 1964. Date noi asupra răspîndirii biofitelor în Masivul Retezat, Contribuţii
Botanice, 107-112, Cluj-Napoca.
Papp C., 1927. Contribution à la l'étude des bryophyttes de la Moldavie, Annales
scientifiques de l'Université de Jassy, 15(1-2):148-160, Iaşi.
Papp C., 1942. Contribution a la connaissance et la distribution geographique des
bryophytes de la Moldavie, Annales scientifiques de l'Université de Jassy, 28(2):521541, Iaşi.
Papp C., 1969. Contribuţiuni la cunoaşterea brioflorei Masivului Rarău din Carpaţii
Răsăriteni, Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi (serie nouă). Secţiunea
II. a. Biologie, 15(1):187-193, Iaşi.
Papp C., Diaconescu Florica, 1968. Contribuţii la brioflora Masivului Leaota, Analele
ştiinţifice ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi (serie nouă). Secţiunea II. (Ştiinţe
naturale) a. Biologie, 14(2):385-389, Iaşi.
Péterfi M., 1904. Adatok Románia lombomohflórájához. - Beiträge zur Laubmoosflora
von Rumänien, Magyar botanikai lapok, 3(8-11):241-245, Budapesta.
Pop E., 1960. Mlaştinile de turbă din Republica Populară Romînă, 514 pag., Edit.
Academiei, Bucureşti.
Pop E., Boşcaiu N., Rădulescu Daniela, 1973. Eficienţa ecologică a măsurilor pentru
protecţia tinovului de la Lucina (jud. Suceava), Studii şi comunicări de ocrotirea naturii,
3:21-28, Suceava.
Raclaru P., 1972. Vegetaţia heliofilă şi mezohelofilă din Masivul Rarău, Lucrările
Grădinii Botanice din Bucureşti. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 1970-1971, 611625, Bucureşti.
Resmeriţă I., 1970. Flora, vegetaţia şi potenţialul productiv pe Masivul Vlădeasa, 318
pag., Edit. Academiei, Bucureşti.
Ştefănuţ S. and Goia I. (in press): Bryophytes Red List of Romania.
Ştefureac T., 1941. Cercetări sinecologice şi sociologice asupra bryophytelor din Codrul
Secular Slătioara (Bucovina), Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii
Ştiinţifice. Seria III, 16(27):197 pag., 11 pl., Bucureşti.
Ştefureac T., 1962. Relictes subartiques dans la bryoflore du marais eutrophe de
Drăgoiasa Carpathes Orientales, Revue Bryologique et Lichénologique, 31(1-2):68-73,
Paris.
Ştefureac T., 1967. Relicte arctice şi subarctice în brioflora Carpaţilor sud-estici,
Lucrările Grădinii Botanice din Bucureşti. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 1966,
305-324, Bucureşti.
Ştefureac T., 1967. Importanţa rezervaţiilor naturale din regiunea Suceava, Comunicări
de botanică. A V-a consfătuire de geobotanică (Iulie 1965), 93-111, Bucureşti.
Ştefureac T., 1969. Studii briologice în unele formaţiuni de vegetaţie din România
(sărături, sfagnete, păduri), 163 pag., Edit. Academiei, Bucureşti.
Ştefureac T., Cristurean I., 1963. Specii turficole ale genului Carex L. rare în flora ţării,
Studii şi cercetări de biologie. Seria biologie vegetală, 15(2):227-237, Edit. Academiei,
Bucureşti.
Ştefureac T., Cristurean I., Gruia L., 1963. Contribuţii la cunoaşterea florei din mlaştina
eutrofă de la Drăgoiasa, Lucrările Grădinii Botanice din Bucureşti. Acta Botanica Horti
Bucurestiensis. 1961-1962, (2):909-917, Bucureşti.
Ştefureac T., Raclaru P., 1978. Consideraţii asupra caracterului florei din Rezervaţia
Plaiul Todirescu - Slătioara (Bucovina), Lucrările Grădinii Botanice din Bucureşti. Acta
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Botanica Horti Bucurestiensis. 1977-1978, 191-208, Bucureşti.
Ştefureac T., Pascal P., 1981. Conspectul briofitelor din Bucovina, Studii şi comunicări
de ocrotirea naturii, 5:471-544, Suceava.
Ştefănuţ Sorin
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comportament

Trifoiaş de Baltă, Trifoi cu Patru Foi
Marsilea quadrifolia L.
Water Shamrock
1428
The Water Shamrock is a deciduous aquatic fern with leaves of 5-20 cm length, having
the spores located in hard-shelled cases borne just above the roots, most often under
water. It occurs sporadically in Romania, growing in shallow water of lakes, ponds, or
quiet sections of rivers and streams and on wet shores. It is threatened by habitat
degradation from direct human activities as well by drying of lakes and ponds due to
global climate change. To keep the species in a good conservation status it is
necessary to prevent water pollution and artificial drainage of areas sheltering the most
important populations; habitat restoration should be considered as well.
Specie hidrofită. Rizom suprateran târâtor, până la 0,5 m lungime (la formele acvatice
până la 1m sau mai mult), gros de 1-1,5 mm, slab ramificat. Vârfurile lăstarilor deschisbruniu păroase. Frunzele dispuse câte una, distich, des îngrămădite până la ±
îndepărtate, lungi de 5-20 cm (la formele de apă până la 50 cm), lung peţiolate, cu 4
foliole, cele tinere prevăzute cu peri articulaţi, cele mai bătrâne devin glabre. Foliole latcuneate, lungi de 6-15 mm (la formele de apă până la 30 mm), rotunjite terminal, cu
marginea întreagă, de un verde mat până la bruniu. Formele de apă, prezintă rădăcini
mai lungi, peţioli şi respectiv internodii mai lungi şi mai subţiri, precum şi suprafaţă
superioară a frunzelor mărită (Gopal, 1968). Sporocarpi în grupuri de câte 2-3 (-4),
rareori câte unul, inseraţi pe peţiol, evident deasupra (aprox. 2-12 mm) bazei acestuia,
lungi de cca. 6 mm, laţi de 4 mm, în formă de boabe de fasole, uşor comprimaţi lateral,
cu 2 dinţi mici, obtuzi, sau dinţii lipsesc, la maturitate complet glabri, negricioşi. Sori 717; megaspori cca 500 µm, microspori 40-50 µm.
Apare în staţiuni joase în lacuri, ape stagnante şi mlaştini de la şes.
General description needed
Arad (Ineu), Giurgiu (Comana, Ghimpaţi), Bihor (Salonta, Radovan), Constanţa,
Dâmboviţa, Dolj (Craiova, Malu Mare), Timiş; lacurile din jurul Bucureştiului, Delta
Dunării (Sulina, Sfîntu-Gheorghe) etc.
Este o specie sporadică pe teritoriul României. Populaţiile acesteia sunt însă în
restrângere, datorită secării sau poluarii apelor stagnante care le adăpostesc. În situri în
care specia fusese înregistrată anterior, aceasta nu a mai fost regăsită la verificare
ulterioară.
Vegetează în lacuri, ape stagnante şi mlaştini de la şes. Substratul variază de la mâl
argilos, cu puţin adaos de nisip fin, până la pietriş, acoperit pe alocuri cu un strat subţire
argilos. Valoarea ph-ului solului se află în domeniul acid. Specia preferă în general

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

staţiuni bogat luminate sau semi-umbrite.
Inclusă în anexa I – Specii de floră strict protejate, a Convenţiei de la Berna şi prin
legea 13 din 11 martie 1993, prin care România a aderat la Conventia privind
conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa. Inclusă în Lista Roşie a
Plantelor Superioare din România (Oltean & al., 1994), ca specie vulnerabilă.
Specia este supusă unor presiuni antropice tot mai mari. Poluarea apelor stagnante,
desecarea zonelor mlăştinoase care adăpostesc specia, constituie ameninţări
importante pentru menţinerea integrităţii populaţiilor acestei specii. De asemenea
uscarea naturală a acestor zone, datorită perioadelor secetoase tot mai prelungite, ca
urmare a modificărilor climatice, este un factor care trebuie luat în calcul atunci cînd se
gândesc măsurile de protecţie pentru această specie.
Pentru menţinerea speciei într-un stadiu favorabil de conservare se recomandă
identificarea, evaluarea şi limitarea/eliminarea surselor de poluare ale apelor din zonele
care adăpostesc populaţiile de Marsilea quadrifolia şi interzicerea desecării acestor
habitate. În cazul uscării naturale (temporare sau permanente) a acestor zone ar trebui
evaluată alternativa refacerii umidităţii (prin diferite amenajări, folosind surse de apă de
suprafaţă din apropiere, sau din pânza freatică).

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

<10% decline from baseline





assess cover or frequency. If very
rare - presence/absence

>50 % individuals surviving
between dry seasons





impacts of the natural drying of the
wetlands

<5% decreasing from baseline





• Hydrology

> 3 cm depth of still water





• Water quality

No water pollution



Alte surse de
informare

Alexiu V. & al., 1995, Lista roşie a plantelor vasculare dispărute, periclitate, vulnerabile
şi rare din flora judeţului Argeş, Naturalia, St. Cerc. Muz.Jud.Piteşti, 1:21-24.
Ardelean A., 1999, Flora şi vegetaţia din valea Crişului Alb, Vasile Goldiş University
Press.
Ardelean G & al., 2002, Flora şi fauna Văii Ierului (înainte şi după asanare), Edit Bion,
Satu Mare.
Bennert H.W., 1999, Die selten und gefährdeten Farnpflanzen Deutschlands. Biologie,
Verbreitung, Schutz., Bundesamt für Naturschutz, Bonn.
Ciocîrlan V., 2000, Flora ilustrată a României, Ed. Ceres, Bucureşti.
Doltu M.I & al., 1984, Analiza cormofitelor din câmpia Munteniei, St. Com. Muz.Şt. Nat.
Brukenthal, Sibiu, 49:124.
Karácsonzi C., 2001-2002, Specii de plante remarcabile în flora din nord-vestul
României, St. Com., Satu mare, II-III, Şt. Nat., 57-68.
Oprea A., 2005, Lista critică a plantelor vasculare din România, Ed. Univ. “Al. I. Cuza”,
Iaşi.
Panţu Z. & al., 1935, Contribuţiuni la Flora Deltei Dunării, Mem. Secţ. Şt. Acad.
Române, Ser III, XI, Mem. 2: 1-57.
Paucă-Comănescu Mihaela & al., 2000-2001, Pădurea Fântânele (Comana) – arie de
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conservare a biodiversităţii native a pădurilor şi zonelor umede din Câmpia Română,
Ocrot. nat. med. Înconj., 44-45:15-27.
Păun M. & al., 1969, Vegetaţia bălţilor din lunca Dunării dintre Calafat şi Nebuna (jud.
Dolj), An. Univ. Craiova, s.III-a, I(XI): 21-28.
Păun M., 1967, Materiale pentru flora nisipurilor din cotul Dunării şi câteva plante
spontane pentru regiunea Oltenia, Bul Şt. IX, Univ Craiova, Fac. Agr.-Hortic.- Şt. Nat.:926.
Pop I. (coord.), 1978, Flora şi vegetaţia Munţilor Zarand, Contrib. Bot. Cluj: 5-215.
Popescu A., 1971, Analiza cormofitelor de la Greaca şi împrejurimi, St. Cerc. Biol. Ser.
Bot. 23, 3: 231-242.
Prelli R. & Boudrie M., 1992, Atlas écologique des fougéres et plantes aliées,
Lechevalier, Paris.
Săvulescu T. (red.), 1952, Flora R.P. Române, vol. I, Ed. Academiei R.P. Române.
Soran M., 1954, Flora de la Liebling şi împrejurimi, St.Cerc.Şt.Acad.R.P.R.,, fil. Cluj, 34; 273-338.
Stere G., 1971, Flora şi vegetaţia din interfluviul Timiş-Bega. Teză de doctorat. Inst
Agronomic Iaşi.
Oliviu Pop
Paulina Anastasiu
01.10.07

1443* Salicornia veneta

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Iarbă sărată
Salicornia veneta Pignatti & Lausi
Venetian Saltwort
1443*
This species of saltwort is known from the Venice lagoon and adjacent areas. Its
occurrence in Romania seems to have been wrongly recorded and confirmation of its
presence in the country is still required.
Plantă înaltă de până la 50 cm, cu ramurile primare până la 2/3 din lungimea tulpinii
principale; spice terminale cilindrice; la fructificare planta devine gălbuie.
După Ball & Akeroyd (1984), S. veneta ar putea fi o variantă a speciei S. emerici DuvalJouve. După Martinez & Hereera, S. veneta este o microspecie.
Nu este în România.
Italia (Laguna Veneta şi coastele adiacente).
A fost eronat indicată din România. Cercetări efectuate în teren nu confirmă prezenţa
acestei plante la noi în ţară.

Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:

Ball P.W. & Akeroyd J.R. 1993. Salicornia L. In: Tutin T.G. & al. (eds., assist. by J.R.
Akeroyd & M.E. Newton; appendices ed. By R.R. MILL). Flora Europaea. 2nd ed. Vol. 1.
Psilotaceae to Platanaceae. Cambridge: Cambridge University Press, i-xivi+581 pp.,
illus. ISBN 0-521-41007-x (HB).
Martinez S.R. & Hereera M. ? Datos sobre Salicornia L. (Chenopodiaceae) en España.
www.rjb.csic.es/pdfs/Anales_54(1)-149_154.pdf?
Ciocârlan V. 1994. Flora Deltei Dunării. Bucureşti: Edit. Ceres. P: 36.
Ciocârlan V. 1999. Lista Roşie a plantelor vasculare din Rezervaţia Biosferei Delta
Dunării. Acta Horti Bot. Bucurest. 1997(27): 147- 152.
Ciocârlan V. 2000. Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta.
Bucureşti: Edit. Ceres. P: 207
Paulina Anastasiu
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Gavril Negrean, Marius Făgăraş
24.07.07

1477 Pulsatilla patens
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Dediţei
Pulsatilla patens (L.) Mill.
Eastern Pasque Flower
1477
The Eastern Pasque Flower is a perennial member of the Buttercup family. It grows 5 –
30 cm high, fern-like foliage, and a solitary, erect, open bell-shaped violet flower. It is in
flower from March to April. It favours sunlit meadows. The Romanian population is
stable, numbering about 500 plants. Its habitats should be protected from development
and inappropriate grazing regimes.
Plantă perenă de 5-30 cm înălţime. Tulpina subterană este reprezentată de un rizom
bine dezvoltat, multicapitat. Tulpina aeriană este sericeu păroasă în tinereţe. Frunzele
bazale se dezvoltă după înflorire. Acestea sunt lung peţiolate, cu limbul palmat
trisectate, cu segmentele cuneat-lăţite, de 2-3 divizate. Frunzele involucrale sunt palmat
sectate, cu lacinii liniare, alb sericeu păroase. Florile sunt solitare, erecte, violete, cu
tepalele de 20-40 mm lungime şi 10-18 mm lăţime, dispers păroase pe dos. Fructul este
o nuculă cu prelungiri setiforme, alb sericeu păroase. Înfloreşte în Martie-Aprilie.
General description needed
6210, 6240, 6440
General description needed
SV: Dl. Frumoasa, Dl. Strâmbu, Calafindeşti, Zăhăreşti, Sf. Ilie
CJ: Dl. Feleac, Făget, Pd. Mănăştur, Fânaţe, Coama Techintău şi Mărgău, Cheile
Turzii, Turda, Luduş
MS: Bozed, Sabed
Peste 500 indivizi, stabilă.
Sporadică prin pajişti, pe coaste însorite.
Listare în documente naţionale şi internaţionale: IUCN Red List, Convenţia de la Berna,
Listele Roşii Naţionale.
Ameninţări: impact antropic prin: păstorit iraţional, turism excesiv.
Recomandări: monitorting-ul populaţiilor existente. Delimitarea unor suprafeţe cu regim
de strictă protecţie, astfel încât impactul antropic să nu afecteze populaţiile de Pulsatilla
patens. Având în vedere faptul că zonele în care vegetează specia prezintă interes
turistic foarte mare se recomandă condiţionarea realizării de construcţii cu destinaţie
turistică, care pot afecta peisajul natural şi biodiverditatea.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)

Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
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Boşcaiu, N., Coldea, G. & Horeanu, C., 1994, Lista Roşie a plantelor vasculare
dispărute, periclitate, vulnerabile şi rare din Flora României. Ocrot. Nat. 38 (1): 45-56.
Ciocârlan, V. , 2000, Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta.
Bucureşti: Edit. Ceres. p. 157
Hayek, A., 1927, Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae, Vol. I, Pteridophyta,
Gymnospermae, Dycotiledoneae (Apetale et Choripetale), Dahlem bei Berlin, Verlang
des Repertoriums, Fabekstr. 49, p. 320
Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V. & Mihăilescu S.,
1994, Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze, documentaţii de
ecologie I/1994: 1-52.
Sârbu Anca (Coord.) 2007, Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România. Bucureşti: Edit. Victor B Victor.
XXX- 1964, Flora Europea, vol.I, University Press, Cambridge, p. 221
XXX -1953, Flora României, vol. II, Edit. Acad. Române, Bucureşti, p. 530
Mariana Niculescu
Ana-Maria Csergo
29.09.07

1516 Aldrovanda vesiculosa
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Otrăţel
L.
Waterwheel Plant
1516
This whorled, aquatic, carnivorous plant lives in slow-flowing or stagnant waters, and is
found mainly in the Danube Delta region. It is listed in the Romanian Red Data Book
Plantă perenă, acvatică, lipsită de rădăcini. Tulpina prezintă numeroase articulaţii, este
simplă sau ramificată, verde sau brună, de circa 10 cm lungime, rar mai lungă. Frunzele
sunt dispuse in verticile, câte opt. Baza lor este îngustată în formă de peţiol şi este
acoperită de numeroase glande mici (700-900). Vârful fiecărei frunze se termină cu 4-6
segmente înguste, lungi de 6-8 mm. Lamina frunzei se închide prin îndoire de-a lungul
nervurii mediane. Se formează astfel două valve între care sunt prinse organisme de
dimensiuni mici prezente în apă. Florile sunt solitare; se dezvoltă în axila frunzelor, pe
pediceli mai lungi decât acestea. Sunt pe tipul cinci şi au corola albă sau alb-verzuie.
Fructul este o capsulă pendulă, globuloasă, înconjurată de caliciul persistent. Înfloreşte
în iulie-august.
Ape stagnante, puţin adânci, cu fund mâlos, la marginea lacurilor, printre stuf, papurā,
pipirig, roşāţea, iarbā neagrā, cu un substrat de turbā în care hibernaculele se pot
pāstra mai bine peste iarnā decât în nisip.
3150
România: frecventā în Delta Dunārii, dar sporadicā în restul ţārii
BH&SM: Câmpia Careiului, Câmpia Ierului;
SM: Sanislău, Resighea, Scărişoara Nouă, Căpleni;
CV: Mestecănişul de la Reci (cf. Fl. Rm. planta a dispărut de aici în urma secării
bălţilor);
DJ: Ciuperceni-Desa; Craiova, Rovine, Cernele, Piculeţ;
GJ: Bâlteni-Peşteaua-Jiu;
IL: Bălteni, Gruiu, Snagov, Scroviştea (neconfirmat);
MH: Gogoşu în Balta Ciungi;
TL: Lacul Babadag, Delta Dunării (Incinta Ceamurlia, Vătafu-Lunguleţ, Gârla Porcului,
Canalul Madgearu, Mila 23, Pardina, Perişor, Heracle, Gârla Împuţită, Canalul Litcov,
Carasuhat, Dranov, Obretinul Mare, Lacul Mare, Balta Somova)
În declin, ca urmare a desecărilor şi secetei prelungite.
Apa şi pāsārile au rol important în rāspândirea acestei specii.
Otrāţelul este plantā insectivorā, hrana sa fiind reprezentatā de mici nevertebrate
acvatice (Cyclops, Daphnia, Cypris etc.). Valvele sunt deschise şi pot captura hrana la
temperaturi cuprinse între 26 şi 30 °C.
Listare în documente internaţionale şi naţionale: Directiva Habitate, Convenţia de la
Berna, Listele Roşii Naţionale (Boşcaiu & al. 1994, Dihoru & Dihoru 1994, Oltean al.

ocrotire

1994)
Ameninţări: Desecările bălţilor reprezintă principalul factor de ameninţare a acestei
specii. Acestea au dus la dispariţia Otrăţelului între Oradea şi Arad, precum şi la Reci
(Covasna) (Ţopa 1955).
Recomandări: Menţinerea habitatului în care creşte Aldrovanda vesiculosa în stare de
conservare favorabilă.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

No decline to not more than 5%
decline



nu exista studii populationale asupra
acestui taxon; cu exceptia Deltei
Dunarii, in aproape toate zonele tarii
populatiile de Aldrovanda sunt in
declin datorita desecarilor si secetei
prelungite.

Planta supravietuieste peste
iarna prin turioni care scufunda
in apa unde raman pana
primavara; de asemenea,
inmultirea este asigurata de
producerea de seminte



Prezenta turionilor in substratul
malos din locurile in care creste
planta poate fi apreciata ca
favorabila mentinerii speciei.

DIRECT
Quantity
• Population size in
the site

Population
dynamics
• Evidence of
reproduction /
recruitment

INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species

nu se admit reduceri ale
suprafetelor siturilor Natura
2000 in care se afla planta



Habitat condition
• Structure of
associated
vegetation layers

vegetatie acvatica natanta si
palustra din as. SpirodeloAldrovandetum



• Species
composition of
associated plant
community

Riccia fluitans, Ricciocarpus
natans, Spirodela polyrhiza,
Utricularia vulgaris, Wolffia
arhiza, Hydrocharis morsusranae, Salvinia natans,
Stratiotes aloides





• Substrate
conditions

ape stagnante, marginea
lacurilor, in ape de pana la 1 m
adancime, cu un substrat de
turba in care se pot pastra
peste iarna turionii





este necesara prezenta unor
nevertebrate mici care sa
asigure nutritia carnivora
(Cyclops, Daphnia, Cypris
etc.); pasarile asigura
raspandirea semintelor



Maintenance
requirements
• Presence of other
required organisms

Competition /
predation





• Introduced /
invasive
competitors

Elodea nutalii, Elodea
canadensis, Azolla caroloniana
trebuie sa fie absente sau rare

Alte surse de
informare

Boşcaiu N., Coldea G. & Horeanu C. 1994. Lista Roşie a plantelor vasculare dispărute,
periclitate, vulnerabile şi rare din Flora României. Ocrot. Nat. 38 (1): 45-56.
Ciocârlan V. 2000. Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta.
Bucureşti: Edit. Ceres. P: 315
Dihoru G. & Dihoru Alexandrina 1994. Plante rare, periclitate şi endemice în flora
României – Lista Roşie. Acta Horti Bot. Bucurest. /1993-1994/: 173-197.
Karacsonyi C. 1995. Flora şi vegetaţia judeţului Satu Mare. Satu Mare: Edit. Muzeului
Sătmărean. P: 48.
Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V. & Mihăilescu
Simona 1994. Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze,
documentaţii de ecologie I/1994: 1-52.
Sârbu Anca (coord.) 2003. Ghid pentru identificarea importantelor arii de protecţie şi
conservare a plantelor din România. Bucureşti: Edit. Alo, Bucureşti! ISBN 973-86364-0X.
Sârbu Anca, Negrean G., Pascale Gabriela & Anastasiu Paulina 2006. Globally and
European threatened plants present in Dobrogea (South-Eastern Romania). Pp. 116 –
122. In: GAFTA D. & AKEROYD J.R. (Eds.), Nature Conservation. Concepts and
Practice. Heidelberg: Springer Verlag. ISBN-10:3-540-47228-2; ISBN-13:978-3-54047228-5.
SÂRBU Anca (Coord.) 2007. Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România. Bucureşti: Edit. Victor B Victor.
Ţopa E. 1955. Fam. 42. Droseraceae DC. In: Flora R.P. Române (red. pr. T.
Săvulescu), vol. III. Bucureşti: Edit. Academiei Române. P: 546-547.
Paulina Anastasiu
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1528 Saxifraga hirculus
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Ochii Soricelului
Saxifraga hirculus L.
Yellow Marsh Saxifrage
1528
The Yellow Marsh Saxifrage is a herbaceous perennial plant, growing 10 – 40 cm high.
It occurs in eutrophic marshes in Harghita county. Iits population is declining and now
numbers not more than 250 plants.It is affected by changing water regimes that reduce
the area of marshes and allow encroachment by woody species. Its conservation
requires: stopping of drainage near its habitats; census and monitoring of the
populations; removal of Betula pubescens and Alnus glutinosa scrub; publication of
information materials about the importance of marsh habitats.
Plantă ierboasă perenă, înalta de 10-40 cm, cu tulpini erecte, simple, aproape glabre în
partea inferioara şi păroase în cea superioară, cu lastari sterili la bază, terminaţi în
rozete. Frunzele bazale sunt lanceolate, plane, obtuze, lungi de 1-3 cm şi late de 3-5
mm , îngustate în peţioli lăţiţi părosi, neformand rozete bazale evidente. Frunzele
tulpinale sunt liniar lanceolate sau slab spatulate, apropiate între ele, glabre sau puţin
ciliate, la bază cu peri lungi, creţi. Frunzele mijlocii şi superioare sunt sesile, mai înguste
si mai mici. Florile terminale solitare sau 2-5, dispuse ± umbeliform. Caliciul este divizat
până aproape de bază, cu sepale alungite şi rotunjite la varf, pe margini lung ciliate.
Petalele sunt galbene uneori portocaliu punctate, obovate, eliptice sau alungit ovate.
Capsulele sunt alungit obovate cu seminţe stralucitoare, ovat obtuze.
Mlaştini eutrofe.
Tipul de habitat ameninţat de la Sâncrăieni: Păduri caducifoliate de foioase; 91E0*
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae).
General description needed
Distribuţia în Europa: Au, Br, †Cz, Da, Fe, Ga, Ge, Hb, He, It, No, Rm, Po, Rs
(N,B,C,W,E), Sb, Su.
HR: Sâncrăieni „Borsáros”( alt.655 m); Tuşnadul Nou în mlaştina „Valea Mijlocie” ;
Lueta spre Vlăhiţa, valea „Tolvajos patak”(alt: 790-800m); Vrabia la „Beneş”.
Rară. Populaţia este în declin. La Sâncrăieni numărul indivizilor este de aproximativ
250.
Saxifraga hirculus este o specie higrofită ce vegetează în mlaştinile eutrofe din judeţul
Harghita.
Listare în documente internaţionale şi naţionale: Convenţia de la Berna; Directiva
Habitate; Lista Roşie IUCN, Lista Roşie a plantelor superioare din România.
Ameninţări: lucrări de drenaj şi de construcţie a şoselei. Schimbarea regimului hidric a
determinat micşorarea suprafeţei ocupate de mlaştină şi extinderea speciilor lemnoase.
În vederea protejării eficiente a acestui taxon propunem: realizarea unei reţele între
ariile protejate din ţară şi străinătate, care găzduiesc populaţii de Saxifraga hirculus în
vederea facilitării schimbului de experienţă, informaţii şi material genetic; menţinerea
condiţiilor de habitat din care face parte planta, stoparea lucrărilor de drenaj în imediata

apropiere, recensământul populaţiilor şi controlul permanent al stării populaţiilor,
controlul extinderii populaţiilor de Betula pubescens şi Alnus glutinosa, conştientizarea
publicului prin editarea unor broşuri educative cu importanţa acestor habitate,
încadrarea unor paznici în rezervaţii.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Coldea, Gh., colab. (1977). Contribuţii la studiul clasei Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Nordh.36 din România (IV), Contrib.Bot.Cluj: 68-78.
Flora Europaea. 2nd ed. Vol.1.Psilotaceae to Platanaceae. Cambridge: Cambridge
University Press, i-xivi+581 pp., illus., ISBN 0-521-41007-x (HB), p. 443.
Oltean, M., Negrean, G., Popescu, A., Roman, N., Dihoru, G., Sanda, V. & Mihăilescu,
S., 1994. Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze, documentaţii
de ecologie I/1994: 1+52.
Oprea, A. (2005). Lista critică a plantelor vasculare din România, Edit. Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, p.142. (ISBN973-703-112-1).
Raţiu, F., (1992). Mlaştina eutrofă „Dumbrava Harghitei”, Ocr.nat.med.înconj.,36,
nr.1,p.47-49, Bucureşti.
Sârbu, A.-coord. (2007). Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România, Bucureşti: Edit. Victor B Victor, p.128-129,
Silvia Oroian

14.08.07

1614 Apium repens

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract
Descriere şi
identificare

Habitat

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population

Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Ţelină Sălbatică
Apium repens
Creeping Marshwort
1614
This aquatic species is extinct in Romania.
Specie erbacee perenă, cu tulpină târâtoare, care înrădăcinează la fiecare nod. Frunze:
simplu penat-sectate, cu foliole dur şi neregulat dinţate. Inflorescenţa este lung
pedunculată, cu 3-7 radii. Involucrul are 3-6 foliole. Petalele sunt albe sau alb-verzui.
Fructele sunt mericarpe mici, cu coaste evidente.
3270 Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and 7230 Bidention p.p.
vegetation,
6440 Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii
7230 Alkaline fens
România: specia a fost indicată ca fiind prezentă în jud. Harghita (la Miercurea Ciuc,
Lueta şi Teleac) de către J. Ch. G. Baumgarten, sub numele de Sium repens, în anul
1816, dar nimeni altcineva de atunci nu a mai menţionat-o că fiind prezentă în flora
României.
Planta este rară în Europa, iar în România trebuie reconfirmată, întrucât nu a mai fost
regăsită în ultimii 50 ani. Planta creşte sub formă de pâlcuri mici şi formează populaţii
sărace. Nu cunoaştem dacă planta necesită insecte polenizatoare specifice/particulare.
Planta creşte în locuri apătoase, mâloase sau în mlaştini.
Specia nu a mai fost regăsită, prezenţa acesteia fiind îndoielnică în România.
Ameninţarea constă în drenarea staţiunilor în care creşte planta.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Baumgarten J. Ch. G., 1816, 1846, Enumeratio stirpium Magno-Transsilvaniae
Principatui prae-primis indigenarum, Vindobonae, 1816, I, II; Cibinii, 1846, IV
Oltean M., colab., 1994, Lista roşie a plantelor superioare din România, St., Sint., Doc.
Ecol., Acad. Română - Inst. de Biologie, I: 1-52
Oprea Ad., 2005, Lista critică a plantelor vasculare din România, Edit. Univ. “Al. I. Cuza”
Iaşi, ISBN 973-703-112-1, 668 pag.
Sârbu A., Sârbu I., Oprea Ad.., Negrean G., Cristea V., Coldea G., Cristurean I.,
Popescu G., Oroian S., Baz A., Tănase C., Bartok K., Gafta D., Anastasiu P., Crişan F.,
Costache I., Goia I., Maruşca Th., Oţel V., Sămărghitan M., Henţea S., Pascale G.,
Răduţoiu D., Boruz V., Puşcaş M., Hiriţiu M., Stan I., Frink J., 2007, Arii speciale pentru
protecţia şi conservarea plantelor în România, Edit. Victor B Victor, Bucureşti, pp.: 397

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Adrian Oprea
Ion Sârbu
01.08.07

1617 Angelica palustris

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Angelică de Baltă
Angelica palustris (Besser) Hoffm.
Marsh Angelica
1617
Marsh Angelica is a biennial or perennial plant, growing at the edge of gently flowing or
stagnant waters, with nutrient rich and periodically flooded soil. It occurs in damp places
from oak woodland up to the boreal zone (spruce fir forest). Marsh Angelica populations
have declined due draining land for agriculture.
Plată ierboasa prevazută cu un rizom gros, cilindric, tulpina înalta de 50-125 cm, erectă,
fistuloasă, costată, ramificată in partea superioara. Frunzele sunt 2-3(4) penat-sectate,
cele bazale şi tulpinale inferioare mari, lung peţiolate, cu vagina alungită, amplexicaulă,
foarte puţin umflată. Frunzele tulpinale mijlocii uneori trifoliate, cele superioare mici, cu
lamina trisectată sau redusă doar la vagina. Umbelele au 15-30 radii inegale,
umbelulele au flori numeroase, lung pedicelate, albe. Involucrul poate lipsi sau
reprezentat prin 1-3 foliole lanceolate iar involucelele au foliole numeroase. Fructele
sunt lung pedicelate, mici, elipsoidale.
Răspândită pe malurile apelor line sau stagnante, bogate în substanţe nutritive sau în
staţiuni eutrofe periodic inundate:
R5305-Comunităţi danubiene cu Typha angustifolia şi Typha latifolia,
R5307-Comunităţi daco-danubiene cu Glyceria maxima,
R3708-Comunităţi daco-getice cu Scirpus sylvaticus,
R5309-Comunităţi danubiene cu Phragmites australis etc.
92A0 – Galerii de Salix alba şi Populus alba (păduri danubiene de salcie albă).
Distributia la nivel European : ?Au ?Bu Cz Ge Hu Ju Rm Rs (B,C,W,E).
Distributia în România :
BC: Rezervaţia naturală „Muntii Nemira la „Apa Roşie” (alt.550-1648 m).
BT: Rezervaţia naturală „Turbăria Lozna-Dersca” (alt. 300 m).
CJ: Poiana Arieşului.
CV: Lunga-Ojdula; Mestecănişul de la Reci (alt. 535-540 m)
HR : Topliţa, între Topliţa şi Miercurea Ciuc, Ciceu, Sânsimion.
MŞ :
- Defileul Mureşului : Ciobotani; Bistra-Mureşului (alt. 450 m; Răstoliţa-Valea Iodului
(alt.525 m);
- Valea Gurghiului: Lăpuşna (alt.880 m); Valea Creanga Albă; Gurghiu; Păuloaia
(alt.375 m); Caşva; Reghin (alt.375-380 m), între Reghin şi Solovăstru, Reghin spre

Population

Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Beica (alt.900 m); Valea Secuieu (alt.812 m); (Valea Orşova (alt.620 m).
În 2007 nu a mai fost regasita la Şaeş;
NT : Dragomireşti în bahna Negoeşti (Bahna Mare).
SB : Agnita şi Rora Bârghişului, Agnita la Rora Coveşului, Apaşu de Jos, Coveş, Şura
Mare, Ruja.
Rara; La Ruja populaţia este stabilă, cu numeroase exemplare, în rest populaţia este în
scadere din cauza desecarilor efectuate de proprietarii terenurilor, în vederea
transformarii lor in terenuri agricole.
Angelica palustris este o specie higrofilă, întâlnită din subetajul gorunului până în etajul
boreal (al molidului), prin pajişti înmlăştinite, zăvoaie şi tufişuri.
Listare în documente internaţionale şi naţionale : Convenţia de la Berna ; Directiva
Habitate; Lista Roşie IUCN, Lista Roşie a plantelor superioare din România (Olteanu &
al. 1994).
Ameninţări : desecări şi expansiunea terenurilor agricole, incendierea vegetaţiei,
depozitarea gunoaielor şi păşunatul intensiv.
În vederea protejării eficiente a acestui taxon propunem:
- stoparea depozitării deşeurilor, interzicerea incendierii vegetaţiei, editarea unor broşuri
educative cu importanţa acestor habitate, recensământul populaţiilor şi controlul
permanent al stării populaţiilor.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

• Population size in
the site

apare ca rara in fiecare sit (a
fost identificata in acest an la
Ruja (SB), cu numeroase
exemplare).





marimea populatiilor nu îl putem
estima din lipsa studiilor
populationale. Cele din Defileul
Mureşului s-ar putea sa nu mai
existe din cauza retrocedării
terenurilor si schimbării destinaţiei
lor.

• Population trend in
the site

o reducere a populatiilor
existente mai mica de 5 %
poate fi acceptata



cel putin 50% indivizi maturi



nu se admit reduceri ale
suprafetelor siturilor Natura
2000 in care se afla planta





• Agricultural
operations

incendierea vegetaţiei





Alte surse de
informare

Drăgulescu, C. (2003). Cormoflora judeţului Sibiu, Edit. Pelecanus Braşov, p.198.(ISBN
973-85051-3-5).
Flora Europaea. Vol.2. Rosaceae to Umbelliferae. Cambridge: Cambridge University
Press. (1968). (ISBN 0-521-06662 x (HB), p.357.
Oprea, A. (2005). Lista critică a plantelor vasculare din România, Edit. Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, p. 246. (ISBN973-703-112-1).
Oroian, S. (1998). Flora şi vegetaţia Defileului Mureşului între Topliţa şi Deda, Edit.

DIRECT
Quantity

Population
dynamics
• Survival rates
INDIRECT

specia este bianuala sau perenă

Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species

recomandam masuri de protectie si
in alte localizari ale speciei, altele
cele decat incluse deja in reteaua
Natura 2000

Disturbance

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Casa de editură Mureş, Târgu-Mureş, 426 p. (ISBN 973-9087-53-1).
Sârbu, A. (Coord. 2007). Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România, Bucureşti: Edit. Victor B Victor, p.230-232, 256, 127,
Sămărghiţan, M. (2005). Flora şi vegetaţia Văii Gurghiului. Edit. University Press,
Târgu-Mureş, 510 p. (ISBN 973-7788-36-2).
Oroian, S. (2007). Contribuţii la flora şi vegetaţia Podişului Hărtibaciului (manuscris).
Silvia Oroian

08.08.07

1689 Dracocephalum austriacum
No photo

Denumirea
romaneasca

Mătăciune

Denumire stiintifica
English name

Dracocephalum austriacum L.
Austrian Dragon's-head

MESD Code

1689

Abstract
Descriere şi
identificare

Plantă perenă ierboasă, uneori subarbust, cu tulpini solitare sau puţine, erecte, lanatpăroase, înalte până la 30-40 cm. frunze 3-5 penat-partite, cu lobii liniari, cu marginile
revolute şi vârful scurt-aristat, lungi de 2-3 cm şi laţi de 1-2,5 mm.În axila frunzelor sunt
lăstari scurţi, sterili. Flori scurt pedicelate, grupate în 2-4 verticile apropiate, în vârful
tulpinii. Caliciul verde sau violaceu, hirsut, cu tub lung de 8 mm, neevident
bilabiat.Corola violet-închis, la exterior păroasă, lungă de 30-40 mm. Labiul superior
slab boltit, lung de 1 cm, cel inferior trilobat, aproape egal cu cel siperior. Stamine mai
scurte decât labiul superior, cu antere violete şi filamentele lanate în partea superioară.
Nucule brune, lungi de cca 3 mm, cu duoă muchii aripate.

Habitat

General description needed
6190 Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis) [Rupicolous Pannonic
grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis)]

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

General description needed
In România: CJ - Cheile Turzii AB - Colţii trăscăului BV - Braşov, pe Dealul Stejărişului Munţii Bucegi.

Population

Populaţii mici, răzleţe cu număr de 15-20 indivizi, stabile.

Ecologie şi
comportament

Stâncării înierbate, pe calcare.

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Ameninţări: turismul, păşunatul şi comercializarea. Recomandări: monitoringul
populaţiilor existente.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Nyarady E. I. Enumerarea plantelor vasculare din Cheia Turzii, Comisiunea
Monumentelor Naturii din România, Imprimeria Naţională bucureşti, 1939.
Săvulescu Tr. (coord. pp.), 1961, Flora R.P.R, VIII, Bucureşti: Edit. Acad. Române
Oltean M., colab., 1994, Lista roşie a plantelor superioare din România, St., Sint., Doc.

Ecol., Acad. Română - Inst. de Biologie, I: 1-52
Oprea Ad., 2005, Lista critică a plantelor vasculare din România, Edit. Univ. “Al. I.
Cuza” Iaşi, ISBN 973-703-112-1, 668 pag.
Sârbu A., Sârbu I., Oprea Ad., Negrean G., Cristea V., Coldea G., Cristurean I.,
Popescu G., Oroian S., Baz A., Tănase C., Bartok K., Gafta D., Anastasiu P., Crişan F.,
Costache I., Goia I., Maruşca Th., Oţel V., Sămărghitan M., Henţea S., Pascale G.,
Răduţoiu D., Boruz V., Puşcaş M., Hiriţiu M., Stan I., Frink J., 2007, Arii speciale pentru
protecţia şi conservarea plantelor în România, Edit. Victor B Victor, Bucureşti, pp.: 397
Fisa completata de:

Gheorghe Groza

Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

23.01.08

1758 Ligularia sibirica
No photo

Denumirea
romaneasca

Curechi de Munte

Denumire stiintifica

Ligularia sibirica (L.) Cass.

English name

Siberian Leopard Plant

MESD Code

1758

Abstract
Descriere şi
identificare

Plantă cu rizom scurt şi gros, tulpina viguroasă, dreaptă, erectă, înaltă de 50-120 cm,
striată, frunzoasă, păroasă. Frunze bazale şi tulpinale inferioare lung peţiolate, cu
lamina triunghiular ovată sau triunghiular reniformă cu vârful rotunjit, baza cordată şi
marginea accentuat dinţată, glabre sau pe dos dispers păroase. Frunze mijlocii
asemănătoare, dar scurt peţiolate; cele superioare reduse la vagine. Antodii dispuse în
racem adesea simplu, cu axa brun-purpurie, muchiată, glandulos păroasă. Antodii de 34 cm diametru, la înflorire erecte, după înflorire nutante, cu pedunculi încârligaţi.
Involucru cilindric-campanulat, lung de 9-12 mm, glabru. Foliole involucrale verzi sau
brun-roşietice, la bază uniseriate. Flori radiare femeieşti, galbene, cu ligula lungă de 1516 mm şi lată de 3-5 mm. Flori centrale hermafrodite, lungi cât involucrul, cu antere
cilindrice, mult exerte şi stigmat păros pe marginea internă.Achene glabre, cilindrice,
lungi de 6 mm, cu papus alb-gălbui, puţin mai lung decât achena, cu radii foarte scurt
dinţate.

Habitat

General description needed
7230 Mlaştini alcaline [Alkaline fens] 7210 * Mlaştini calcifile cu Cladium mariscus şi
specii de Caricion davallianae [Calcareous fens with Cladium mariscus and species of
the Caricion davallianae] 7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării mişcătoare
[Transition mires and quaking bogs] 7110 * Tinoave bombate active [Active raised bogs]

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

General description needed
MM: Sighet la Strunga Ţiganului; M-te Gutin; M-te Piatra; Halta Runc. BN: împrejurimile
Rodnei. CJ: Cluj la Făget; Făget în V. Morii. HG: Lueta; Căpâlniţa; M-ţii Harghita;
Borsec; Joseni; lăzăreni; Borzontul Mic; Remetea; Voşlobeni; Izvorul Mureşului;
Tuşnad, Sâncrăieni la turbăria Luci; Sumuoneşti; între Siculeni şi Ciceu; Jigodin;
Bârzava; Vrabia; Tuşnad-Sat; Tuşnadul Nou; Bixad; M-ţii Nemirei; CV: Dealu; Turia la
Pucioasa; Caşinul Mic; Comandău. BV: Braşov la Stupini; Zagon; Prejmer; Hărman. VL:
M-te Buila în cheile râului Cheia. PH: M-ţii Bucegi în V. Jepilor şi Cheile Ialomiţei. NT:
Bălăneşti; Bârgăoni. SV: Neagra Şarului, Drăgoiasa; Poiana Stampei; Bosanci la
Ponoare; Suceava la Cuntei. BC: M-ţii Nemira. BT: Lozna.

Population
Ecologie şi
comportament

Populaţii mari, cu număr mare de indivizi, stabile.
În regiunea montană, prin depresiuni, lunci, mlaştini, pajişti şi păduri în locuri
mlăştinoase, buruienărişuri din lungul văilor.

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Ameninţări: lucrări hidrotehnice de amenajare a cursurilor de apă montane.
Recomandări: monitoringul populaţiilor existente.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Chifu T., Mânzu C., Zamfirescu O., 2006, Flora şi vegetaţia Moldovei. I. Flora, Ed. Univ.
Al I. Cuza, Iaşi.
Gergely I., Groza Gh., Kisgyörgy Blanca, 1989, Flora şi vegetaţia mlaştinii
“Răbufnitoarea” (Munţii Turiei-judeţul Covasna), Contrib. Bot., 25-36. Kovacs Al., 1984,
Rezervaţii şi monumente ale naturii din judeţul Covasna, Aluta, Sf. Gheorghe, XVI, 127138.
Pop E., 1960, Mlaştinile de turbă din R. P. Română, Ed. Acad. Rom., Bucureşti.
Pop I., Csürös-Kaptalan Margareta, Raţiu O., Hodişan I., 1962, Vegetaţia din Valea
Morii – Cluj, conservatoare de relicte glaciare, Contrib. Bot., 183-204.
Săvulescu Tr. (coord. pp.), 1961, Flora R.P.R, IX, Bucureşti: Edit. Acad. Române
Oltean M., colab., 1994, Lista roşie a plantelor superioare din România, St., Sint., Doc.
Ecol., Acad. Română - Inst. de Biologie, I: 1-52
Oprea Ad., 2005, Lista critică a plantelor vasculare din România, Edit. Univ. “Al. I.
Cuza” Iaşi.
Sârbu A., Sârbu I., Oprea Ad., Negrean G., Cristea V., Coldea G., Cristurean I.,
Popescu G., Oroian S., Baz A., Tănase C., Bartok K., Gafta D., Anastasiu P., Crişan F.,
Costache I., Goia I., Maruşca Th., Oţel V., Sămărghitan M., Henţea S., Pascale G.,
Răduţoiu D., Boruz V., Puşcaş M., Hiriţiu M., Stan I., Frink J., 2007, Arii speciale pentru
protecţia şi conservarea plantelor în România, Edit. Victor B Victor, Bucureşti, pp.: 397.

Fisa completata de:

Gheorghe Groza

Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

23.01.08

1831 Luronium natans

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare
Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

??
Luronium natans (L.) Rafin
Floating Water Plantain
1831
The Floating Water Plantain is an evergreen herb growing 5-10 cm high. The stems are
elongated, rising in the water or creeping and rooting at the nodes. It can have
submerged linear leaves, as well as elliptical to ovate floating or aerial leaves. The
flowers are white, with 3 petals and 6 stamens. It can be found in periodically flooded
acidic bogs, and at the margins of rivers and lakes. It was formerly recorded from the
River Prut near Iasi, and River Somes near Santioana (Cluj). It appears to have
disappeared from Romanian a century ago, due to loss of habitat which was converted
to farmland.
Text in Romanian needed
Text in Romanian needed
Text in Romanian needed
Text in Romanian needed
Text in Romanian needed
Text in Romanian needed

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

F.Ch.G. Baumgarten (1816) – Enumeratio stirpum Magno Transsylvaniae principatui
praeprimis indigenarum in usum nostrarum botaniflorum inque ordinen sexuali –
naturalem . Concinnata, I – III, Vindobonnae.
J.Szabo (1841) – Flora Principatului Moldovei, manuscris aflat in biblioteca centrala a
Universitatii din Iasi
* Flora Romaniei (1966), Vol XI, pg. 37.
Petru Burescu

23.11.07

1832 Caldesia parnassifolia

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare
Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Limbariţă
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Caldesia
1832
Caldesia is an evergreen emergent aquatic plant, with leaves that are basal, floating or
aerial, ovate to elliptical, cordate or subcordate. It has white 3-petalled flowers arranged
in racemes or panicles. It occurs around marshes and lakes in Olteniei, Munteniei plain,
Transylvanian plain and the Danube Delta. This plant is now almost extinct, because of
the destruction of its habitat and lack of any conservation measures to maintain it.
Text needed in Romanian
Text needed in Romanian
Text needed in Romanian
Text needed in Romanian
Text needed in Romanian
Text needed in Romanian

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

C.Antonescu (1951) – Plante de apa si de mlastina. Ed.Agricola de Stat, Bucuresti.
N.Boscaiu & collab. (1994) - Lista rosie a plantelor vasculare disparute, periclitate,
vulnerabile si rare din flora Romaniei. Ocrot. Nat. si a Med. Inconj. Ed. Acad. Romane,
38,1:45-56, Bucuresti.
P.Burescu (1998) – Lista rosie a plantelor din nord – vestul Romaniei, fitotaxoni noi si
rari in Flora Romaniei. Aletheia, Oradeam 9: 204 – 209.
P.Burescu (1999) – New and rare plants of Romania’s Flora. Revue Roumanie de
Biologie, Série de Biologie Végétale, Edit. Acad. Romane, 44, 2:113 – 115, Bucuresti.
P.Burescu & L.Burescu (2002) – La flore des zones humides, espaces protégés du nord
– oust de la Roumanie. Proceding of the Symposion Studies in Biodiversity West
Romania Protected Area, Edit. Orizonturi Universitare, Timisoara, 98-102.
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P.Burescu (2003) – Flora and Vegetation of wetland area in north – western Romania,.
Edit. Academiei Romane, Bucuresti.
D.Cartu (1972) – Vegetatia acvatica si palustra dintre Jiu si Desnatui. Studii si Cominic.,
5:177 – 187, Bacau.
V.Ciocarlan (1994) - Flora Deltei Dunarii. Ed. Ceres., Bucuresti.
G.Dihoru & G.Negrean (1976) – Flora of the Danube Delta. Peuce, 5:217-251, Tulcea.
G.Dihoru & Alexandrina Dihoru (1994) – Plante rare, periclitate si endemic in Flora
Romaniei: Lista rosie, Acta. Bot. Horti. Buc. 1993 – 1994: 147 – 152.
M.Paun (1967) – Vegetait raionului Bls, regiunea Oltenia. Comunic. De Bot. Vol IV.
Extras Bucuresti, 121 – 127.
M.Paun & Gh. Popescu (1969) – Vegetatia baltilor din lunca Dunarii intre Calafat si
Nebuna.
Anale Ser. a III-a vol. I, Biologie – St. Agricole, 21- 28 Craiova.
M.Paun & Gh.Popescu (1972) – Vegetatia luncii Jiului dintre Filiasi si Zaval (I). Subcom.
Mon. Nat. a Olteniei, Consil, pt. Ocorot. Mon. Nat. al judetului Gorj.Stud. si Cerc., Extras
Craiova, 15 – 20.
M.Paun & Gh.Popescu (1974) – Vegetatia luncii Jiului dintre Filiasi si Zaval (II). Stud.
Com. Muz. Olteniei, Craiova, 23 -37.
Gh.Popescu (1979) – Noutati floristice si de vegetatie din Oltenia. Stud. Si Cerc. Debiol.
Veg. Tom. 31, 1: 13 – 21, Bucuresti.
Gh.Popescu & collab . (2001) – Conspectul florei si vegetatie acvatice din Oltenia. Anal.
Univ. Oradea, fasc. Silvic 6: 107 – 128, Oradea.
F.Schur (1866) – Enumeratio plantarum Transsylvaniae. Vindobonnae.
* Flora Romaniei (1966) vol. XI, 31 – 32, Bucuresti.
Petru Burescu
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1898 Eleocharis carniolica
No photo

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract
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Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population

Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Pipiriguţ
Eleocharis carniolica
Spike-rush
1898
Plantă erbacee perenă, de 10-20 cm înălţime, cespitoasă (tufoasă), cu tulpini filiforme,
de cca. 0,5 mm în diametru. Bracteea de la baza spicului este de până la ¼ din
lungimea acestuia. Tecile cele mai superioare sunt foarte oblic trunchiate. Ovarul are 2
stigmate. Setele perigoniale până la 6, sunt mai scurte decât fructul, care este brun,
lucios, cu muchii ascuţite, neted.
General description needed
3130 Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea
uniflorae and/or Isoëto-Nanojuncetea.
General description needed
Jud. Maramureş: Vişeul de Sus la Mociara Mare la 451 m alt.; Jud. Satu Mare: Tiream
şi Dindeşti; Jud. Cluj: Călăţele la Molhaş, Traniş, Beliş şi Cluj-Napoca la Făget; Jud.
Alba: Vidra şi Avram Iancu; Jud. Harghita: Căpâlniţa, Odorhei, între Vlăhiţa şi Lueta,
Băile Homorod, Corund şi Sâncrăieni; Jud. Covasna: Reci în rezervaţia naturală
"Mestecăniş"; Jud. Braşov: Prejmer şi Rupea; Jud. Sibiu: Dumbrava Sibiului, Arpaşu de
Jos, Arpaşu de Sus, Cârţişoara, Porumbacu de Sus, Sibiu şi Veştem; Jud. Hunedoara:
Sarmizegetusa; Jud. Bihor: Călugări pe pârâul Lespezi şi Oradea; Jud. Arad: valea
Crişului Alb, Sebiş, Susani, valea Deznei, valea Ociu, Cristior, Dezna şi pe valea Iadului
la Bulz; Jud. Timiş: Curtea; Jud. Caraş Severin: Turnu Ruieni, Caransebeş; Jud.
Mehedinţi: dealul Marcopriciu şi Plaiul Matorăţului; Jud. Gorj: Brădiceni; Jud.
Dâmboviţa: Şotânga, Vulcana Pandele şi Priseaca; Jud. Bacău: Bacău; Jud. Suceava:
sat Şesuri, com. Cârlibaba; Jud. Constanţa: lacul Bugeac (= l. Gârliţa); Masivul Piatra
Craiului pe valea Bârsei şi la Vlăduşca; Munţii Plopiş pe valea Răchiţi; Munţii BihorVlădeasa; Masivul Giumalău.
Specia creşte în pâlcuri mici sau ca tufe izolate în cadrul unor asociaţii din Clasa IsoëtoNanojuncetea. Este o specie rară în flora României şi are populaţii sărace dar stabile,
atât timp cât nu este afectat habitatul.
Nu cunoaştem dacă planta necesită insecte polenizatoare specifice/particulare.
Specia creşte în locuri umede, pe marginea pâraielor, în pajişti temporar inundate. Este
o specie de locuri umede, pe malul apelor, care se dezvoltă pe malurile mâloase ale
acestora, în zonele inundabile periodic, cu vegetaţie de talie scundă.
Este listată în Convenţia de la Berna; în Directiva Habitate 92/43/EEC; în Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului României nr. 236/2000.
Ameninţările privind conservarea durabilă a acestei specii privesc lucrările de
amenajare a apelor şi mai ales modificarea malurilor acestora. Este necesar a se păstra
malurile apelor nealterate, fără îndiguiri şi curăţate de deşeurile aduse de viituri din
amonte etc.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Ardelean A., 1999, Flora şi vegetaţia din valea Crişului Alb, Vasile Goldiş University
Press: 1-311 + 62 fig. + 62 tab. + 5 hărţi
Ardelean A., 2005, Flora şi vegetaţia Judeţului Arad, Bucureşti: Edit. Acad. Române,
508 pp. + 221 fig. + 19 tab.
Ardelean G., colab., 2002, Flora şi fauna Văii Ierului (înainte şi după asanare), Edit.
Bion, Satu Mare: 7-675
Borza Al., 1946, Schedae ad „Floram Romaniae Exsiccatam” a Museo Botanico
Universitatis Clusiensis, XXVIII, Bul. Grăd. Bot. Muz. Bot., Univ. Cluj, XXVI, 3-4: 154180
Boşcaiu N., 1971, Flora şi vegetaţia munţilor Ţarcu, Godeanu şi Cernei, Bucureşti: Edit.
Acad. Române: 1-494 + 40 fig. + 74 tab.
Chifu T., colab., 2006, Flora şi vegetaţia Moldovei (România), 1-2, Edit. Edit. Univ. “Al. I.
Cuza” Iaşi
Ciocârlan V., 2000, Flora ilustrată a României, Pteridophyta et Spermatophyta, ed. a
2a, Bucureşti: Edit. Ceres, 1138 pp.
Ciocârlan V., colab., 2006, New plant taxa, and new locations of some important plant
species for Piatra Craiului National Park, Research in Piatra Craiului National Park,
Braşov: Edit. Univ. “Transilvania”, III: 86-89
Coldea Gh., 1972, Flora şi vegetaţia Munţilor Plopiş. Teză de doctorat. Univ. “BabeşBolyai”, Cluj, 262 p. + 31 fig.
Drăgulescu C., 2003, Cormoflora judeţului Sibiu, Edit. Pelecanus, Braşov: 1-533 + 7
tab. + 15 fig. + o planşă
Dumitru M., 1985, Date floristice din regiunea subcarpatică cuprinsă între Ialomiţa şi
Dâmboviţa, Anuar Muz. Biol. Umană Ploieşti, VI: 75-77
Grinţescu Gh. P., 1925, 1927, Contribuţiuni la flora României după plantele conţinute în
herbarul “Gh. P. Grinţescu”, Publ. Soc. Nat. Rom., 7 şi 9, Bucureşti: 43-126
Karácsonyi C., 1995, Flora şi vegetaţia judeţului Satu Mare, Edit. Muz. Sătmărean: 1182 + 22 fig. + o hartă
Matacă Sorina Ştefania, 2003, Parcul Natural Porţile de Fier. Floră, vegetaţie şi
protecţia naturii. Teză de doctorat. Inst. Biol. Bucureşti. Acad. Română
Mititelu D., colab., 1989, Flora şi vegetaţia rezervaţiilor botanice de la Vlăhiţa şi
Căpâlniţa (Judeţul Harghita), Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 45-53 + o foto
Mititelu D., colab., 1989, Flora şi vegetaţia judeţului Suceava, Anuar. Muz. Jud.
Suceava: 93-120
Mititelu D., colab., 1993, Contribuţii noi la cunoaşterea florei şi vegetaţiei judeţului
Bacău, St. Com. Muz. Şti. Nat. Bacău, /1980-1993/: 81-108
Oprea Ad., 2005, Lista critică a plantelor vasculare din România, Edit. Univ. “Al. I. Cuza”
Iaşi, ISBN 973-703-112-1, 668 pag.
Paucă Ana, 1940, A doua contribuţiune la studiul florei Munţilor Codru şi Muma, Mem.
Secţ. Şti., Acad. Română, Ser. III, XV, Mem. 5: 1-111
Săvulescu Tr. (coord. pp.), 1966, Flora R.S.R., XI, Bucureşti: Edit. Acad. Române
Sârbu A., Sârbu I., Oprea Ad., Negrean G., Cristea V., Coldea G., Cristurean I.,
Popescu G., Oroian S., Baz A., Tănase C., Bartok K., Gafta D., Anastasiu P., Crişan F.,
Costache I., Goia I., Maruşca Th., Oţel V., Sămărghitan M., Henţea S., Pascale G.,
Răduţoiu D., Boruz V., Puşcaş M., Hiriţiu M., Stan I., Frink J., 2007, Arii speciale pentru
protecţia şi conservarea plantelor în România, Edit. Victor B Victor, Bucureşti, pp.: 397
Adrian Oprea
Ion Sârbu
02.08.2007

1902 Cypripedium calceolus
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Distribuţie şi ocurenţă
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Papucul Doamnei, Babornic
Cypripedium calceolus L.
Lady's-slipper Orchid
1902
Lady’s-slipper Orchid is an herbaceous and perennial plant that occurs in Europe and
northern Asia. In Romania, it is found sporadically in forests and shady shrubland from
of oak woodland up to boreal spruce and fir forests. It is massively collected due to the
flowers beauty, and has been declared a “natural monument”. Tthis plant requires
urgent protection from collecting and enclosure of some sites.
Plantă înaltă de circa 15-50 (70) cm, cu rizom aproape orizontal. Tulpina cilindrică,
pubescentă, la bază cu frunze scvamiforme brunii. Prezintă 3-4 (5) frunze alterne, lat
eliptice până la oblong lanceolate, cutate, pe ambele feţe scurt păroase. Flori de obicei
solitare, uneori 2 (rar 3-4) unilaterale mari, lungi de 3-10 cm. Floarea are (cu excepţia
labelului) 4 tepale brun- roşcate, dispuse în cruce şi un label mai scurt decât celelalte
tepale, mare, ovoidal, în formă de papuc, galben.
General description needed
Fitocenologic, Car. Querco-Fagetea
91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
9130 Păduri moldave de fag (Asperulo-Fagetum)
Distributia geografică (efective reduse): Europa Centrală şi Nordică, Asia. În Eurasia: de
la Marea Britanie, la Pacific: sudul Siberiei, nordul Kazakstanului, nordul Mongoliei,
nord-estul Chinei, Koreea, nordul Japoniei; se mai întâlneşte în Peninsula Kola, spre
sud până în Pirinei, în Arcul Carpatic şi cel al Alpilor, în munţii peninsulelor
mediteraneene. Specia este absentă sau foarte rară în zonele cu pronunţat climat
atlantic şi mediteranean.
AB: valea Râmeţului, Rezervaţia „Râpa Roşie” (alt.250-350m)
AG: Câmpulung
BC: Oneşti, Buhoci, Slănic, Rezervaţia naturală „Munţii Nemira” (alt.550-1618 m)
BT: Hilişeu-Horia, dealul Gorovei, Dorohoi pe „Plaiul Zvoriştea”, Baisa şi Şendriceni,
Rezervaţia naturală „Pădurea Stuhoasa-Suhărău” (alt.163-302 m); Rezervaţia naturală
„Pădurea Tudora” (alt.300-350 m)
BV: Predeal; Muntele Tâmpa (alt.800-950 m)
CS: (incl Băile Herculane)
GJ: Novaci, Piatra Cloşani
HR (incl. Odorheiul Secuiesc pe dealul Flirtuş), Brădeşti
IS: incl. pe dealul Repedea, Tătăruşi, între Cristeşti şi Moţca, Rezervaţia naturală

Population

Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

„Pădurea Ciritei -Mirceşti”(alt.188 m)
MM: Bistra
MH: Baia de Aramă
MS: Danes, Sovata; în rezervaţia Lacul Ursu şi Arboretele de pe Sărături (alt.530-545
m) într-o pădure de amestec cu fag şi carpen
NŢ (incl. Manastirea Durău): Pângăraţi; Parcul forestier „Vânători” Neamţ (alt.550882m); Parcul Naţional „Nasivul Ceahlău” (alt.700-1911 m)
SB: Agârbiciu, Bazna, Biertan, bradu, Cisnădioara, Dumbrava Sibiu, Guşteriţa,
Hosman, Mediaş, Nou, podu Olt, Sebeş-Olt, Sibiu, Şura Mare, Târnăvioara, Vurpar
SV: Zamostea, Călineşti-Cuparenco, Broşteni, Câmpulung Moldovenesc, M-ţii Rarău
„Codrul Secular Slătioara”(alt.800-1353, m), M-ţii Bistriţei: Crucea-Toance
VN: Rezervaţia naturală „Lepşa-Zboina”( alt.660-1370 m), Rezervaţia naturală „Pădurea
Cenaru” (alt.630-730 m)
VS: Pogana
Penteleu; Piatra Craiului; Retezat: Albele
Cheile Bicazului-M-ţii Hăşmaş (judeţele Neamţ si Harghita) (alt.600-1793 m)
Parcul Naţional „M-ţii Călimani”- judeţele: Suceava, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Harghita
(alt.1600-2100 m)
Judeţele: SJ, CJ, BN, CV, SB, BH
Cypripedium calceolus manifestă un declin accentuat pe întreg arealul de distribuţie
geografică în aproape toate statele din Europa. Declinul este cu atât mai mare, cu cât
ne apropiem de limitele sud-vestice ale arealului, astfel ca specia mai formează
populaţii, relativ stabile, doar în zonele de taiga din Norvegia, Suedia, Finlanda şi în
câteva dintre statele baltice.
La Sovata au fost identificate, în anul 2005, 112 exemplare cu o creştere şi dezvoltare,
în general, normală.
Cypripedium calceolus este o specie geofită, mezofită, micro-mezotermă, acidoneutrofilă, heliosciadofită şi calcicolă. Creşte prin păduri şi tufişuri umbroase din
subetajul gorunului până în etajul boreal (al molidului).
Cypripedium calceolus este o specie ocrotită ca monument al naturii.
Listare în documente internaţionale şi naţionale: Convenţia de la Berna; Directiva
Habitate; Lista Roşie IUCN, Lista Roşie a plantelor superioare din România (Olteanu &
al. 1994).
Ameninţări: alterarea şi distrugerea habitatelor, afectarea directă a supravieţuirii sau
reproducerii.
Influenţa antropică negativă (defrişări ce conduc la distrugerea regimului hidric prin
drenări, păşunatul etc.) este amplificată de prezenţa necontrolată a turiştilor care
colectează masiv planta, organizează pik-nik-uri, aruncă deşeuri, inscripţionează arborii
etc. Planta mai este ameninţată de acţiunea distrugătoare a melcului Helix pomatia,
care consumă frunzele lăstarilor provocând uscarea prematură a acestora. Oile şi alte
ierbivore pot consuma frunzele, în special primăvara de timpuriu.
În vederea protejării eficiente a acestui taxon propunem: controlul permanent al stării
populaţiilor şi realizarea unei reţele între ariile protejate din ţară şi străinătate care
găzduiesc Cypripedium calceolus, în vederea facilitării schimbului de informaţii,
experienţă şi material genetic.
Ingrădirea unor suprafeţe unde vegetează Papucul doamnei, în vederea menţinerii
condiţiilor de habitat din care face parte, având în vedere intervalul relativ îngust de
toleranţă a acesteia la variaţiile factorilor biotici şi abiotici ai habitatului. încadrarea unor
paznici permanenţi în rezervaţii.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)

Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

• Population size in
the site

în general 3-15, exemplare. În
siturile vizitate in ultimii ani
apare destul de rară, circa 50
de indivizi la Sovata





nu putem aprecia mărimea
populaţiilor pentru fiecare localizare
din ţară deoarece nu există studii
populaţionale. În Flora României
(1972) erau citate 109 localităţi,
constatăm că în ultimii ani planta a
dispărut din 97 de localităţi, deci
89%.

• Population trend in
the site

o reducere a populatiilor
existente mai mica de 5 %
poate fi acceptata



• Population present
in the site

0.15-0.28 indivizi /m2



• Evidence of
reproduction /
recruitment

seminte viabile doar la 10 %
din indivizii populatiei



*

• Survival rates

cel putin 50% indivizi maturi



*

specia este perenă dar fructificarea
este slabă, multe capsule sunt goale,
de aceea ciclul de dezvoltare se
îndepărtează de la normal.

nu se admit reduceri ale
suprafetelor siturilor Natura
2000 in care se afla planta



recomandam masuri de protectie si
in alte localizari ale speciei, altele
cele decat incluse deja in reteaua
Natura 2000

asociat cu habitatul 9130
Asperulo-Fagetum beech
forests (Natura 2000)



DIRECT
Quantity

Population
dynamics

INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species

Habitat condition
• Species
composition of
associated plant
community



Competition /
predation
• Parasites

melcul Helix pomatia consumă
frunzele lăstarilor, provocând
uscarea acestora

Disturbance
• Agricultural
operations

distrugerea habitatelor prin
defrişare şi schimbare a
condiţiilor de umiditate ca
urmare a lucrărilor de drenaj

Alte surse de
informare

Drăgulescu, C.(2003). Cormoflora judeţului Sibiu, Edit.Pelecanus Braşov, p.408. (ISBN
973-85051-3-5).
Flora Europaea - Vol.5. Alismataceaee to Orchidaceae. Cambridge: Cambridge
University Press, 1980, p.326 (ISBN 0-521-20108 X (HB).
Mititelu D., Nechita N. (1992). Flora muntelui Hăşmaş şi din Cheile Bicazului. Stud. Şi
Cerc. Muz. Şt. Nat. Piatra-Neamţ.
Olteanu M. & al. (1994). Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze,
documentaţii de ecologie I/1994: p: 1-52.
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Oprea A. (2005). Lista critică a plantelor vasculare din România, Edit. Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, p.566. (ISBN 973-703-112-1).
Oroian S., Ştefănescu D., Sămărghiţan M., 2005 – Ariile protejate din judeţul Mureş,
Edit. University Press, Târgu-Mureş, 111 p.(ISBN 973-7788-59-1).
Pop, A. (2006). Studiul populaţiei de Cypripedium calcéolus L. din împrejurimile oraşului
Sovata, judeţul Mureş, Lucrare de licenţă sub îndrumarea ştiinţifică a prof. univ. dr.
Vasile Cristea, Univ.„Babeş-Bolyai”Cluj-Napoca, Fac. De Biologie-Geografie, secţia de
Ecologie şi Protecţia mediului.
Sârbu A. (Coord.), 2007 – Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România, Edit. Victor B Victor, Bucureşti, p.139, 177-179, 180-181, 183-164, 216-217,
226-227, 230-232, 235-237, 244-245. (ISBN 978-973-88181-0-1).
Silvia Oroian
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1903 Liparis loeselii
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Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Moşişoare
Liparis loeselii (L.) L.C.M.Richard
Fen Orchid
1903
Fen Orchid is a perennial plant, occurring in eutrophic marshes up to the boreal zone.
The plant is rare and threatened in Romania. In order to protect it, it is necessary to:
census the remaining populations and permanently monitor their state; informing
tourists and controlling their impacts; exploit forest resources with traditional techniques;
limit house building; stop drainage.
Planta ierboasa perena, cu tulpina verde-galbuie. Rizomul orizontal sau oblic este scurt,
prevazut cu radacini filiforme. Tulpina este înalta de 6-25 cm, erectă, 3 (4-5)-muchiata,
în partea superioara aripată, la baza cu 2 tuberculi supratereştri elipsoidali, ±
comprimaţi, verzi. Frunzele 2 (3) aproape opuse, dispuse spre baza tulpinii, oblongi,
lungi de 2-8 cm, late de 0,7-2,5 cm, au baza vaginantă, moi, lucioase, multinervate.
Inflorescenţa este laxa, cu (1)3-10 (18) flori, cu flori mici verzi-gălbui. Tepalele externe
sunt liniare sau liniar lanceolate, cele laterale interne, de obicei, puţin mai scurte şi mai
înguste. Labelul este întreg sau slab trilobat, de aceeaşi lungime cu celelalte tepale, de
obicei îndreptat în sus, ovat oblong sau oblong, pe margini mărunt crenat, la bază
canaliculat.
General description needed
Harman - Mlaştini de văi, mlaştini acide (turbării) şi mlaştini de tranziţie; 7140 Mlaştini
turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate pe substrat)
Parcul Forestier Vânători – Pajişti mezofile; 6510 Fânaţuri de joasă altitudine
Masivul Ceahlău – Pajişti mezofile; 6520 Pajişti montane utilizate ca fânaţuri
Turda – habitate de pajişti de sărături continentale şi dominate de specii erbacee; 1340*
Pajişti sărăturate continentale
Valea Morii – Rogozişuri şi stufărişuri, de regulă fără ape stătătoare; 7210* Mlaştini
calcaroase cu Cladium mariscus
General description needed
Distributia europeană: Au, Be, Br, Bu, Cz, Da, Fe, Ga, Ge, He, Ho, Hu, It, Ju, No, Po,
Rm, Rs (B,C,W,E), Su.
AG: Cheile Brusturetului (lat.45°28', long. 25°13', alt.950-1100 m).
BR: Mlaştina de la Hărman (lat.45°42', long. 25°39', alt.530 m); Stupini în mlaştina
„Arinişe”.
CJ: Rezervaţia „Valea Morii”(lat.46°42', long. 23°35', alt.670 m), Rezervaţia naturală
„Sărăturile şi Ocna Veche” Turda (lat.46°35', long. 23°48', alt.355-381 m).

Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

DB: Tătărani în mlaştina „Iepuraş”.
MM: Dragomireşti.
NT: Hangu, Parcul forestier „Vânători”(lat.45°42', long. 25°39', alt.530 m).
SB: Arpaşu de Sus, Dealul Ocnei, Mândra, Muntele Arpaş, Ocna Sibiului (spre
Mândra), Sibiu, Şura Mare.
TL: în Delta Dunării.
M-ţii Ceahlău pe „Boişte” (lat.46°57', long. 25°56', alt.700-1911 m).
M-ţii Piatra Craiului: Pietricica, St.Funduri, V. Dâmbovicioarei.
Judeţe citate fără localitaţi : BN, HR, AB, HD.
No information
Liparis loeselii este răspândită prin mlaştinile eutrofe din zona pădurilor de stejar până
în etajul boreal. Este o specie higrofită.
Listare în documente internaţionale şi naţionale: Convenţia de la Berna; Directiva
Habitate; Lista Roşie IUCN, Lista Roşie a plantelor superioare din România (Olteanu &
al. 1994).
Ameninţări: distrugerea habitatelor, turismul necontrolat, extinderea construcţiilor de
vile, folosirea unei tehnologi modererne la scoaterea lemnului din pădure, efectuarea
unor lucrări de drenaj, scoaterea din sol a rizomilor de animale etc.
În vederea protejării eficiente a acestui taxon propunem: menţinerea condiţiilor de
habitat, recensământul populaţiilor şi controlul permanent al stării populaţiilor, iniţierea
unor proiecte privind activităţile de informare şi control al turiştilor (editarea unor broşuri
educative cu importanţa acestor habitate), exploatarea resurselor cu mijloace
tradiţionale, limitarea construcţiilor de vile şi stoparea lucrărilor de drenaj.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

• Population size in
the site

apare rar in fiecare sit





marimea populatiilor nu îl putem
estima din lipsa studiilor
populationale

• Population trend in
the site

o reducere a populatiilor
existente mai mica de 5 %
poate fi acceptata



cel puţin 50% indivizi maturi



*

specia este perenă

nu se admit reduceri ale
suprafetelor siturilor Natura
2000 in care se afla planta



recomandam masuri de protectie si
in alte localizari ale speciei, altele
cele decat incluse deja in reteaua
Natura 2000

asociat cu habitatele: 1340,
6510, 6520 7140, 7210 (Natura
2000)



DIRECT
Quantity

Population
dynamics
• Population losses
• Survival rates
INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species

Habitat condition
• Species
composition of
associated plant
community



Disturbance
• Agricultural
operations

distrugerea habitatelor prin
executarea unor lucrari de
drenaj, precum si agroturismul:
cosirea fanetelor umede in



care creste specia dupa
maturizarea fructelor;
extragerea lemnului din padure
cu tehnologie moderna
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Drăgulescu, C. (2003). Cormoflora judeţului Sibiu, Edit. Pelecanus Braşov, p.411.
(ISBN 973-85051-3-5).
Flora Europaea. Vol.5. Alismataceaee to Orchidaceae. Cambridge: Cambridge
University Press, 1980.ISBN 0-521-20108 X (HB), p.350.
Oprea A. (2005). Lista critică a plantelor vasculare din România, Edit. Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, p.578. (ISBN 973-703-112-1).
Panţu, Z., (1915). Orchidaceele din România, Edit. Acad. Române, Bucureşti.
Pop, I., colab. (1962). Vegetaţia din Valea Morii-Cluj, conservatoare de relicte glaciare,
Contr. Bot.Cluj. p. 183-204.
Sârbu A.-coord., (2007). Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România, Edit. Victor B Victor, Bucureşti, p. 61-62, 129-130, 177-178, 180-181, 252,
283-284, (ISBN 978-973-88181-0-1).
Silvia Oroian
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1939 Agrimonia pilosa

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
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MESD Code
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identificare

Habitat

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population

Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Turiţă Mare
Agrimonia pilosa
Hairy Agrimony
1939
Plantă erbacee perenă, de 50-150 cm înălţime, cu tulpină erectă, păroasă. Frunze
dispuse altern, compuse din foliole cu baza cuneată (îngustată), pe dos păroase numai
pe nervuri. Flori cu petale palid galbene, cu receptacul de 4-5 mm lungime (inclusiv
ghimpii).
6520 Mountain hay meadows;
40A0 Subcontinental peri-Pannonic scrub;
62C0 Ponto-Sarmatic Steppes.
General description needed
Jud. Mureş: Fânaţele de pe dealul Viilor-Adrian, Fânaţele de pe dealul Viilor-Gurghiu,
Fânaţele de pe dealul Corhan-Săbed, Fânaţele de pe dealul Copăceni (între Băla şi
Ercea); Jud. Harghita: Gheorgheni, Lăzarea, Ciuc, Ciceu şi Miercurea Ciuc; Jud.
Braşov: Racoşul de Jos; Jud. Hunedoara: Cheile Uibăreşti; Jud. Mehedinţi: valea
Slătinicului Mare; Jud. Buzău: lunca Buzăului; Jud. Iaşi: Bârnova, Cotnari şi Hârlău;
Munţii Maramureşului: Mt. Cearcănu şi Fundul Izei; Munţii Bihor-Vlădeasa: în valea
Drăganului.
Specia se prezintă ca indivizi izolaţi prin fâneţe, rarişti, precum şi pe marginile pădurilor
şi ale tufărişurilor. Nu cunoaştem dacă planta necesită insecte polenizatoare
specifice/particulare.
Specia se dezvoltă în pajişti uscate spre uşor umede, în tufişuri, la marginea pădurilor
etc.; este o plantă ce poate creşte atât în plin soare cât şi în locuri uşor umbrite.
Este listată în Lista Roşie a Plantelor Vasculare din România; în Directiva Habitate
92/43/EEC; în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 236/2000.
În zonele unde creşte această plantă trebuie să se menţină actualul mod de folosinţă a
terenurilor (să se menţină pajiştile ca fânaţuri, să nu se păşuneze), ceea ce va conduce
şi la conservarea durabilă a speciei.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de

Balazs Marcela, 1997, La caractérisation de la flore des gorges calcarifères des monts

informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Métalifères. Des aspects phytocoenologiques, Acta Musei Devensis, Sargetia, Ser.
Scientia Naturae, XVII: 49-107
Chifu T., colab., 2006, Flora şi vegetaţia Moldovei (România), 1-2, Edit. Edit. Univ. “Al. I.
Cuza” Iaşi
Oltean M., colab., 1994, Lista roşie a plantelor superioare din România, St., Sint., Doc.
Ecol., Acad. Română - Inst. de Biologie, I: 1-52
Matacă Sorina Ştefania, 2003, Parcul Natural Porţile de Fier. Floră, vegetaţie şi
protecţia naturii. Rezum. Teză doctorat. Inst. Biol. Bucureşti. Acad. Română: 1-529 +
508 fig. (incl. foto) + 44 tab.
Mititelu D., colab., 1995, Flora şi vegetaţia judeţului Iaşi, Iaşi: Bul. Grăd. Bot. Univ. „Al. I.
Cuza”, 5: 99-124
Oroian Silvia, 1998, Flora şi vegetaţia Defileului Mureşului între Topliţa şi Deda, Tg.
Mureş: Casa de Editură Mureş: 1-426 + 219 fig. + 61 tab.
Oroian Silvia, colab., 2005, Ariile protejate din judeţul Mureş, Tg. Mureş: Edit. University
Press
Oprea Ad., 2005, Lista critică a plantelor vasculare din România, Edit. Univ. “Al. I. Cuza”
Iaşi, ISBN 973-703-112-1, 668 pag.
Resmeriţă I., colab.,1975-1987, Flora şi vegetaţia din Maramureş cu unele aspecte de
ecologie şi bioproducţie, mnsc., 370 p.
Săvulescu Tr. (coord. pp.), 1956, Flora R.P.R, IV, Bucureşti: Edit. Acad. Române
Sârbu A., Sârbu I., Oprea Ad., Negrean G., Cristea V., Coldea G., Cristurean I.,
Popescu G., Oroian S., Baz A., Tănase C., Bartok K., Gafta D., Anastasiu P., Crişan F.,
Costache I., Goia I., Maruşca Th., Oţel V., Sămărghitan M., Henţea S., Pascale G.,
Răduţoiu D., Boruz V., Puşcaş M., Hiriţiu M., Stan I., Frink J., 2007, Arii speciale pentru
protecţia şi conservarea plantelor în România, Edit. Victor B Victor, Bucureşti, pp.: 397.
Adrian Oprea
Ion Sârbu
02.08.07

1993 Triturus dobrogicus
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Tritonul Dobrogean
Triturus dobrogicus
Danube Crested Newt
1993
A large bodied newt that can reach a maximum length of 16 cm, with females larger
than males. The head is relatively small and the body is slim and elongated. Extremities
are short, with the forelegs not touching the hindlegs. The upperparts are dark brownish
black to reddish with black or green spots. The flanks have few or no white dots. The
belly is colored in orange or red, with large black spots that frequently fuse to form a
long irregular stripe. During the breeding season males develop a high, serrated crest,
well separated from the tail crest which has no spikes. There is a silver streak along the
sides of their tail. There is a marked sexual dimorphism, males being smaller, having
body crests, higher tail crest, relatively longer limbs, swollen cloaca and silver tail
streaks.
The Danube Crested Newt has a rather restricted range, inhabiting mainly lowlands
along the Danube and Dniestr rivers and their tributaries. It prefers larger and deeper
water bodies, usually formed during flooding periods along large rivers. On land they
can be found in both forested and open landscapes. It is extremely vulnerable to habitat
destruction, especially due to regulation of large river and flood control structures. It is
included in the Habitats Directive Annex 2.
Este similar cu T. cristatus de care se deosebeşte prin forma mai zveltă a corpului, capul
îngust şi ascuţit, membrele relativ scurte şi subţiri ce nu se ating când sunt întinse de-a
lungul corpului. Pielea este mai puţin rugoasă, uneori chiar netedă. Coloritul dorsal este
brun-roşcat, uneori brun-gălbui deschis, cu pete negre, rotunde. Punctele albe de pe lateral
pot lipsi sau sunt puţine. Ventral coloritul este galben-portocaliu până la roşu-portocaliu, cu
pete negre rotunde, mari, care fuzionează frecvent median, dând naştere unei dungi
mediane. Pigmentul negru predomină faţă de cel portocaliu. Guşa este complet neagră cu
puncte albe.
Trăieşte doar la şes, ajungând rareori la altitudini mai mari de 200 m. Sunt întâlniţi atât în
ape stătătoare cât şi în ape lin curgătoare, cu vegetaţie bogată, din zonele de luncă şi din
deltă, inclusiv în bălţile mici, temporare, de infiltraţie, situate în zonele îndiguite.
Tritonul dobrogean este răspândit în lungul Dunării din Austria până în deltă. Urcă şi pe
principalii afluenţi ajungând până în Maramureş de-a lungul Tisei. Au fost descrise două
subspecii, una în amonte de Cazanele Dunării, fiind probabil prezentă în nordul ţării în valea
Tisei, iar alta în aval, prezentă în toată lunca şi Delta Dunării şi în lunca Prutului.
Există un singur studiu asupra efectivelor populaţionale (Jehle et al., 1995), bazat pe
marcare recapturare indică o longevitate de 9 ani. Un studiu mai recent de
scheletochronologie (Cogălniceanu & Miaud, 2002) a evidenţiat că în lunca inferioară a
Dunării vârsta medie este de 3,2 ani la masculi şi 3,5 ani la female, longevitatea maximă
fiind de 5 ani, indicând că perturbările determinate de inundaţiile periodice ale Dunării
au un impact negative asupra ratei de supravieţuire, în special datorită faptului că permit
accesul peştilor în aproape toate habitatele acvatice.
Este o specie predominant acvatică. Reproducerea începe devreme, în februarie-martie.

comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Fecundarea este internă, fără amplex şi se realizează prin intermediul unui spermatofor.
Transferul spermatoforului are loc în urma unei parade sexuale complexe, pe parcursul
căreia partenerii nu se ating, stimularea femelei şi sincronizarea mişcărilor în vederea
transferului cu succes a spermatoforului realizându-se printr-o serie de semnale vizuale,
olfactive şi mecanice. Adulţii părăsesc apa prin iunie-iulie rămânând cel mai adesea în
imediata vecinătate a apei.
Specia este periclitată datorită arealului restrâns şi a habitatelor puternic afectate de
activităţi umane: îndiguiri, desecări, canalizări. Menţinerea habitatelor existente, crearea
de habitate acvatice noi acolo unde este cazul şi eliminarea selectivă a peştilor din
unele bălţi în care se reproduce pot asigura viabilitatea populaţiilor. Menţinerea
coridoarelor ripariane cu sufficient de multe habitate acvatice pentru reproducere va
permite limitarea efectelor derivei genetice.
Este inclusă în anexa 2 printre speciile a căror conservare necesită desemnarea ariilor
speciale de conservare. Conform listelor roşii specia este considerată ameninţată la
nivel naţional şi potenţial ameninţată pe întregul areal.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

>50% of all fishless ponds in
the area with at least one
individual





>75% of all ponds with adults
contain larvae/juveniles in JulyAugust





Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity
• Population present
in the site
Population
dynamics
• Evidence of
reproduction /
recruitment
Disease
• Absence of specific
diseases

No mass mortality observed



INDIRECT
Habitat extent
<50% of the surrounding
terrestrial area is well
vegetated and lacks dangerous
ground (roads, arable fields
etc.)



• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

>25% of all ponds in the area
have dense aquatic vegetation



• Hydrology

>50% of the ponds in the area
hold water during MarchAugust





• Water quality

Eutrophication is reduced,
water transparency being at
least 50 cm (or total for
shallower sites)





Hibernation sites are present
near every pond used for
reproduction



• Continuity of
habitat networks
connecting key
features
Habitat condition

Maintenance
requirements
• Hibernation sites

Logs, litter, burrows that can be used
for hibernating are present in the
area and will not be removed until

next spring
Competition /
predation
<25% of the ponds in the area
have fish
<25% of the ponds in the area
have waterfowl





• Waste

<25% of the ponds in the area
are used for dumping wastes





Alte surse de
informare

Arntzen, J.W., Borkin, L. 1997. Triturus superspecies cristatus (Laurenti,
1768). - In: GASC, J.P. et al. (eds.): Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe. Paris:
Societas Europaea Herpetologica & Muséum National d` Histoire Naturelle: 76 – 77.
Arntzen, J.W., Wallis, G.P.1999. Geographic variation and taxonomy of crested newts
(Triturus cristatus superspecies): morphological and mitochondrial DNA data.
Contributions to Zoology 68: 181 – 203.
Arntzen, J.W., Bugter, R., Cogălniceanu, D., Wallis, G. 1997. The distribution and
conservation status of the Danube Crested Newt, Triturus dobrogicus. AmphibiaReptilia. 18: 133-142.
Cogălniceanu, D., Miaud, C. 2002. Age, survival and growth in Triturus dobrogicus
(Amphibia, Urodela) from the lower Danube floodplain. Internat. Assoc. Danube Res.,
34: 777-784.
Cogălniceanu, D., Miaud, C. 2003. Population, age structure and growth of four
amphibian species inhabiting a large river floodplain. Canadian Journal of Zoology, 81:
1096-1106.
Cogălniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B. 2000. Amfibienii din România. Determinator.
Editura Ars Docendi, p. 1-114.
Fuhn, I. 1960. Amphibia. Fauna Republicii Populare Romîne. Vol. 14, fasc. 1. Editura
Academiei RPR.
Griffiths, R.A. 1996. Newts and Salamanders of Europe. - London: Poyser Natural
History.
Jehle, R., Hödl, W., Thonke, A. 1995. Structure and dynamics of central European
amphibian populations: a comparison between Triturus dobrogicus (Amphibia, Urodela)
and Pelobates fuscus (Amphibia, Anura). Aust. J. Ecol. 20: 362–366.
Jehle, R.; Hödl, W. 1998. PITs versus patterns: effects of transponders on recapture
rate and body condition of Danube crested newts (Triturus dobrogicus) and common
spadefoot toads (Pelobates fuscus). Herpetological Journal, 8: 181-186.
Lanza, B., Campolmi, B. 1991. Body size in Triturus cristatus - Artenkreis (Amphibia:
Caudata: Salamandridae). - In: Ghiara, G. et al. (eds.): Selected Symposia and
Monographs U.Z.I. 4 Mucchi, Modena - Symposium on the evolution of terrestrial
vertebrates: 523-530.
Litvinchuk, S., Borkin, L. 2000. Intraspecific taxonomy and nomenclature of the Danube
crested newt, Triturus dobrogicus. Amphibia-Reptilia 21: 419-430.
Dan Cogalniceanu

• Predators

Disturbance

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>
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1998 Romanichthys valsanicola
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Aspretele
Romanichthys valsanicola Dumitrescu, Bănărescu and Stoica 1957
Sculpin Perch
1998

The Sculpin Perch has long, thick and rounded fore-body, laterally compressed in the
rear, reaching 12.5 cm length. The head is large, a little flattened, and the large eyes are
directed upwards. The mouth is small and inferior. The first dorsal fin is longer than the
second one. The lateral line is complete. The upperparts are brown-grey with dark
spots; the underparts are whitish-yellow. The pectoral fins have 6 rows of brown spots,
the caudal fin 5, and the second dorsal fin 4. This fish is known only from the upper
reaches of the Vâlsan River, where it is almost extinct owing to hydrotechnical works
affecting its habitat (fast-flowing water over boulders). It breeds in May and June and
feeds on insects. Strict conservation measures to prevent pollution, exploitation of
riverbed minerals and water extraction are needed. It is included in the IUCN Red List
and is protected by Law 462/2001, Habitats Directive and Bern Convention.
Corpul alungit, gros şi rotund în partea anterioară, comprimat lateral în cea posterioară.
Capul mare, uşor lăţit şi turtit dorsoventral, mai lat decât înalt. Ochii mari, apropiaţi,
privesc în sus. Cele două nări distincte, prevăzute cu răsfrângeri ale pielii în formă de
pâlnii. Gura mică, inferioară, foarte puţin protractilă, semilunară, deschiderea ei ajunge
până sub nări. Cele două dorsale apropiate, prima mai lungă decât a doua, caudala slab
scobită, ventralele distanţate. Linia laterală completă aproape dreaptă se prelungeşte
puţin şi pe baza caudalei. Papila urogenitală prezentă. Partea dorsală este brunăcenuşie, cu pete marmorate întunecate; faţa ventrală albă-gălbuie. Pectoralele au şase
şiruri de pete brune, caudala cinci, dorsala a doua patru. Anala şi ventralele cu pete
mici, foarte puţin distincte. Adulţii ating 12,5 cm lungime totală.
Râuri de munte (zona lipanului şi a moioagei), în curent puternic, lângă pietre.
Aspretele are o răspândire extrem de redusă, fiind în pragul extincţiei.
No information
Râuri de munte (zona lipanului şi a moioagei), în curent puternic, lângă pietre.
Reproducerea are loc în luna mai şi prima jumătate a lunii iunie; icrele sunt depuse pe
pietre. Hrana constă din larve de insecte reofile, plecoptere, trichopteer şi efemeroptere.
Aspretele are o răspândire extrem de redusă, fiind în pragul extincţiei. Specia este
protejata prin: Convenţia de la Berna (Anexa 3), Directiva Habitate (Anexa 2), Lista
Roşie IUCN, Legea 462. Managementul real al ultimilor kilometri de râu în care această
specie mai există trebuie să includă controlul: debitelor lichide şi solide, poluării,
exploatării substratului mineral şi exploatărilor forestiere.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

High density



DIRECT
Quantity
• Population present

MP

Comments on attribute assessment

in the site
Population
dynamics
at least four year-classes
should be present in significant
densities
at least 50% of the population
should consist of 2+ fish



• Hydrology

oligo-ß-mesosaprobic



• Water quality

river ecological state good



Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

No further information

• Population
structure

INDIRECT
Habitat condition

<END>

Doru Banaduc

03.11.07

Carpathian Fish Index of Biotic
Integrity score at least 5

2021 Sicista subtilis
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Măsuri luate şi

Şoarece Săritor de Stepă
Sicista subtilis (Pallas, 1773)
Southern Birch Mouse
2021
The Southern Birch Mouse measures from 55 to 72 mm, with a tail from 110 to 130% of
the main body length. It weighs 7 – 12 g. The fur is grey-brown with a dark stripe down
the center of the back, bordered by two narrow bright stripes on both sides. It lives in
steppic areas (especially with sand) in the Balkan Peninsula, Ukraine, and southern
Russia. It makes a subterranean burrow in the summer and hibernates. It has a
fragmented distribution in Romania, occurring in Dobrogea, Muntenia (lower part of
Ialomiţa River), Oltenia (Bechet, Dăbuleni, Potelu), and Bucavena to the lower Prut
valley. Its population is estimated as some 2,500 individuals.
Specie de rozător săritoare (picioarele posterioare mai lungi decât cele anterioare), de
mărimea unui şoarece de casă, dar cu coada semnificativ mai lungă decăt cap+corp
(cca 120%). Blana, cenuşie-gălbuie pe spate, cu o dungă neagră mediană (între ceafă
şi baza cozii). Dunga centrală este flancată de câte o altă dungă mai subţire pe fiecare
parte. Dungile laterale sunt mai evidente spre partea posterioară. Craniul: nazalele
depăşesc anterior linia incisivilor; premolarul 4 superior foarte mic.
Date biometrice: cap+trunchi = 55-72 mm; lungimea cozii = 71-94 mm; lungimea
condilo-bazală = 17-18,5 mm; greutate = 7-12 g.
Specie de stepă, prezentă în păşuni şi fâneţe, margini de drumuri şi terenuri înţelenite
dintre suprafeţe cultivate, mai rar în liziere, perdele şi luminişuri de pădure. Preferă
terenurile deschise nisipoase.
Arealul speciei este eurasiatic, din Ungaria (limita vestică), pe banda stepică până în
nord-vestul Chinei; cuprinde Ucraina, sudul Rusiei, Kazahstan. In Europa, arealul
cuprinde aproape toată Ungaria, SE Poloniei, România, nordul Bulgariei, vestul şi sudul
Ucrainei, precum şi sudul Rusiei.
In România, şoarecele săritor de stepă are răspândire discontinuă : Dobrogea,
Muntenia (cursul inferior al Ialomiţei), Oltenia (la Bechet, Dăbuleni, Potelu), Moldova, pe
lunca inferioară a Prutului. Date vechi (1960) dau ca sigură prezenţa speciei în
apropierea Clujului, în Transilvania, dar investigaţii recente nu confirmă.
Estimarea din 2005 apreciază efectivul în România la cca 2000 indivizi (Murariu, 2005).
Efectivul este în scădere începând cu anii 1960, odată cu cooperativizarea agriculturii,
distrugerea habitatelor şi folosirea pesticidelor.
Este o specie seminivoră dar consumă şi ţesuturile moi ale plantelor ierboase spontane
şi, foarte rar, cultivate. In perioada de reproducere se accentuează tendinţa de a se
hrăni cu insecte (adulţi şi larve), putând fi considerat chiar folositor agriculturii.
Maturitatea sexuală după prima hibernare; are un singur ciclu de reproducere pe an (4-6
pui) şi o longevitate de cca 3 ani şi jumătate.
Specia este ameninţată virtual de tendinţa actuală de implementare a agriculturii de tip

necesare pentru
ocrotire

industrial (intensive) în zonele de câmpie ale României, care include regiunile stepică şi
pontică.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
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2001 Triturus montandoni
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Descriere şi
identificare

Habitat

Triton Carpatic
Triturus montandoni
Carpathian Newt
2001
The Carpathian Newt is a small species, reaching a maximum length of 10 cm, including
the tail (females are usually larger than males). The head is relatively flat and wide, with
three grooves. The skin is rather granular and rough especially during the terrestrial
phase, smoother during the aquatic phase. The back is yellowish-brown, greenishbrown or olive, sometimes with spots. The belly is always uniformly coloured yellow to
orange, without spots. The males have the body square in cross-section, because of the
well-developed dorso-lateral folds and a relatively flat back. Males present a crest on the
tail ending in a filament, but this crest exists only as a ridge along the back of the body.
Carpathian Newts are found most often at altitudes between 500-1500 m, but may occur
from 200 m (in the north of the country) to almost 2000 m. It prefers wet and shaded
coniferous, mixed and deciduous forests, their edges and meadow glades including
subalpine and alpine areas. Reproduction and larval development takes place in almost
all temporary and permanent water sources in the Carpathians including lakes, ponds,
swamps, puddles, and ditches. It may be present in modified habitats, even polluted
waters.
Repeated hybridization and introgression during geological periods has resulted in
genetic material from T. vulgaris being introduced into T. montandoni populations. It is
difficult to assess at this stage the influence that these changes might have on future
persistence of the species.
According to the IUCN Red List, the species is considered Least Concern over its range,
but endangered within the Carpathian region and Vulnerable at national level. It is
included in Habitats Directive Annex 2.
Este un triton de dimensiuni mici, atingând o lungime maximă de până la 10 cm,
inclusive coada. Femelele sunt în general mai mari ca masculii. Corpul este îndesat, fiind
mai masiv la femele, iar coada este mai lungă decât corpul. Capul este relativ lat iar botul
este rotunjit şi brăzdat de trei şanţuri longitudinale. În regiunea gâtului, prezintă pe partea
ventrală o cută tegumentară). Tegumentul este verucos, mai accentuat în perioada de viaţă
terestră. Coloritul dorsal este brun-măsliniu până la galben deschis, cu pete închise, în timp
ce abdomenul este portocaliu până spre roşu, fără pete. Masculii au în perioada de
reproducere cloaca foarte dezvoltată, colorată în negru. În special în această perioadă,
muchiile dorso-ventrale sunt foarte proeminente, ceea ce conferă corpului o formă pătrată în
secţiune. Nu au creastă dorsală, doar o tivitură vertebrală scundă. Coada este mult lăţită,
mai lungă decât trunchiul, iar muchia inferioară este colorată în alb. Coada se termină cu un
filament caudal de 3-5 mm care dispare la sfârşitul perioadei de reproducere.
Trăieşte în zone de deal şi de munte, la altitudini cuprinse între 200 (la limita nordică de
răspândire) şi până la 2000 m, frecvent însă între 500-1500 m. Foloseşte orice ochi de apă
stătătoare pentru reproducere, de la şanţuri la marginea drumului până la lacuri. Este cea
mai terestră specie de triton de la noi, petrecând cel mai puţin timp în apă. Este o specie
puţin pretenţioasă la calitatea apei pentru reproducere, dar puţin tolerantă şi rezistentă la
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căldură. Tolerează relativ bine ape poluate, deşi preferă ape limpezi, reci, cu pH slab acid.
Tritonul carpatic, aşa cum îi spune şi numele, este răspândit doar în Munţii Carpaţi, de la
vest de valea Ialomiţei, până în munţii Tatra (sudul Poloniei, estul Cehiei şi Slovacia). Este
prezent în vestul extrem al Ucrainei, în Carpaţi. A fost colonizat în câteva localităţi din vestul
Europei, în special în Bavaria, unde mai persistă populaţii izolate. În România este prezent
în Carpaţii Orientali şi lipseşte din munţii Apuseni şi munţii Banatului şi cea mai mare parte a
Carpaţilor Meridionali. Localizarea cea mai vestică din România unde a fost găsit este Valea
Mâra din Munţii Iezer (Fuhn, 1963). Există o semnalare nesigură din Defileul Jiului, la peste
100 km vest (Tudor et al., 2004).
Este destul de comună în arealul său dar nu foarte abundentă. Populaţiile sunt în declin
pe întreg arealul, inclusiv datorită penetrării speciei înrudite Triturus vulgaris în arealul
său, extindere facilitată de activităţile umane perturbatoare.
Primăvara, adulţii pot fi uşor observaţi când se adună în bălţi temporare şi lacuri pentru
reproducere. Aceasta are loc din martie până în iunie iar adulţii pot rămâne în apă până
în iunie-iulie. Fecundarea este internă iar transferul spermatoforului se realizează în
urma unei parade sexuale complexe, fără amplex (partenerii nu se ating). Masculii în
perioada de reproducere nu au creastă, dar parada lor sexuală este la fel de
impresionantă ca şi la celelalte specii de tritoni la care masculii prezintă creastă dorsală.
Cea mai mare parte din parada sexuală a masculului constă din mişcarea rapidă a cozii.
Coada se termină cu un filament caudal lung de aproximativ 10 mm. În cursul paradei
sexuale masculul îşi îndoaie corpul astfel încât secreţiile chimice produse în dreptul
cloacei să fie direcţionate, prin curbarea corpului, direct spre capul femelei (Pecio şi
Rafinski, 1985).
Părăsesc apa devreme, după care pot fi doar întâmplător găsiţi ascunşi sub buşteni sau
pietre, în vecinătatea locului de reproducere. Preferă zonele împădurite. Hibernează pe
uscat, rareori în apă.
În zonele unde coexistă cu Triturus vulgaris apar frecvent hibrizi (Babik şi Rafinski,
2004; Babik et al., 2005; Geyer, 1953). În România au fost semnalaţi hibrizi din munţii
Nemira (Fuhn et al., 1975), depresiunea Ciucului şi Piatra Craiului (Iftime, 2004).
Hibridizarea dintre cele două specii a avut loc repetat în perioade geologice ducând la
înlocuirea aproape în totalitate a ADN mitocondrial al lui T. montandoni cu cel al lui T.
vulgaris (Babik et al., 2005).
Tritonul carpatic are un areal limitat şi de aceea este considerat specie care necesită o
protecţie strictă. Conservarea sa necesită desemnarea de arii speciale de protecţie.
Distrugerea zonelor umede unde se reproduce este principalul factor ce pune în pericol
supravieţuirea populaţiilor. Hibridizarea cu T. vulgaris poate reprezenta o ameninţare
serioasă la adresa menţinerii unor populaţii.
Este o specie vulnerabilă la nivel naţional, în anumite zone chiar periclitată, în special
datorită degradării şi distrugerii habitatelor acvatice de reproducere şi a fragmentării
habitatelor terestre adiacente. Menţinerea habitatelor acvatice existente precum şi
crearea de noi habitate acvatice acolo unde acestea au fost distruse şi asigurarea de
coridoare de dispersie va permite menţinerea unor populaţii viabile.
Specia este considerată neameninţată la nivel global (Baillie et al., 2004) este
considerată periclitată la nivelul Regiunii Carpatice (Witkowski et al., 2003) şi vulnerabilă
la nivel naţional (Iftime, 2005). Este inclusă în anexa 2 printre speciile a căror
conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare precum şi în anexa 3
printre speciile de interes comunitar.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

DIRECT
Quantity


• Population size in
the site
• Population present
in the site

>50% of all fishless ponds in
the area with at least one
individual





Comments on attribute assessment

Population
dynamics
• Evidence of
reproduction /
recruitment

>75% of all ponds with adults
contain larvae/juveniles in JulyAugust





Disease
• Absence of specific
diseases

No mass mortality observed



Genetic diversity
• Hybridisation

<10% of the populations in the
area are syntopic with Triturus
vulgaris or have hybrid-like
individuals



INDIRECT
Habitat extent
<50% of the surrounding
terrestrial area is well
vegetated and lacks dangerous
ground (roads, arable fields
etc.)



• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

>25% of all ponds in the area
have dense aquatic vegetation



• Hydrology

>50% of the ponds in the area
hold water during MarchAugust





• Water quality

Eutrophication is reduced or
absent at higher altitudes,
water transparency being at
least 50 cm (or total for
shallower sites)





<25% of the ponds in the area
have fish
<25% of the ponds in the area
have waterfowl





• Forestry operations

<25% of the reproductive
ponds are affected by logging





• Waste

<25% of the ponds in the area
are used for dumping wastes





Alte surse de
informare
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vulgaris and T. montandoni). J. Zool., Lond. (2004) 262, 135–143.
Babik, W., Branicki, W., Ćrnobrnja-Isailović, J., Cogălniceanu, D., Sas, I., Olgun, K.,
Poyarkov, N., Garcia-Paris, M., Arntzen, J.W. 2005. Phylogeography of two European
newt species – discordance between mtDNA and morphology-based specific and
subspecific boundaries. Molecular Ecology. 14: 2475-2491.

• Continuity of
habitat networks
connecting key
features
Habitat condition

Competition /
predation
• Predators

Disturbance
logging also creates ponds but can
pose direct threat to animal survival

Baillie, J.E.M., Hilton-Taylor, C., Stuart, S.N. (eds) 2004. 2004 IUCN Red List of
Threatened Species. A Global Species Assessment. IUCN, Gland, Switzerland and
Cambridge, UK.
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2011 Umbra krameri
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Ţigănuş
Umbra krameri Walbaum 1792
Mudminnow
2011

The Mudminnow grows up to 115 mm long. Its body height is 20.5 - 27.5% of the body
length without the tail fin. The head is laterally compressed and represents 29 - 33.5%
of the body length. The mouth is small and terminal. The root of the tail fin is laterally
compressed, and its length is 19.0 - 26.8% of the body without the tail fin. The pectoral
fins are rounded and do not reach the base of the ventral fins. There is no lateral line.
The general colour is brown with yellowish sides. Rows of variable dark spots form
parallel longitudinal stripes. This species inhabits still or slow-moving fresh waters,
especially small pools, with muddy bottoms and a lot of vegetation. Its range in Romania
is small and it has high vulnerability. It is protected by Law 462/2001, Habitats Directive
and Bern Convention.
Înălţimea corpului reprezintă 20,5 - 27,5% din lungimea corpului fără caudală, iar
grosimea 57 - 72% din înălţimea. Profilul dorsal convex, cu un unghi la nivelul limitei
posterioare a capului; profilul dorsal convex, cu un unghi la nivelul limitei posterioare a
capului; profilul ventral mai puţin convex. Capul este comprimat lateral; lungimea lui
reprezintă 29 - 33,5% din cea a corpului. Spaţiul interorbitar este slab convex, mai mare
decât diametrul ochiului. Gura mică, terminală, puţin oblică. Pedunculul caudal este
comprimat lateral, lungimea lui reprezintă 19,0 - 26,8% din lungimea corpului fără
caudală. Pectoralele sunt rotunjite şi nu ating baza ventralelor; ventralele ating sau
depăşesc inserţia analei. Marginea anterioară a bazei analei este situată sub partea
terminală a dorsalei. Marginea analei şi caudala sunt rotunjite. Nu există linie laterală.
Coloritul este brun, cu reflexe violacee mai întunecate pe spate; faţa ventrală glbuie. O
serie de pete întunecate, aproape negricioase, pe flancurile corpului, de formă variabilă,
formează dungi longitudinale paralele, dispuse neregulat. Pe mijlocul corpului există o
dungă mai deschisă la culoare. Înotătoarele gălbui-cenuşii sau brune; la baza dorsalei şi
caudalei o dungă transversală întunecată. Lungimea totală poate ajunge la 115 mm.
Trăieşte în ape stătătoare sau lent curgătoare, îndeosebi în bălţi mici, mâloase şi
năpădite de vegetaţie.
Ţigănuş are o răspândire foarte redusă pe teritoriul României.
No information
Ţigănuşul trăieşte în ape stătătoare sau lent curgătoare, îndeosebi în bălţi mici, mâloase
şi năpădite de vegetaţie. Este o specie foarte rezistentă la lipsa de oxigen, putând
respira şi oxigenul atmosferic cu ajutorul vezicii cu aer, care este puternic vascularizată.
La secarea apei rezistă un timp lung cufundată în mâl. Masculii sunt ceva mai rari decât
femelele.
Pe teritoriul naţional specia are un areal foarte redus. Pe acest teritoriu se poate
considera ca fiind o specie cu o vulnerabilitate ridicată. Specia este protejata prin:
Convenţia de la Berna (Anexa 2), Lista Roşie IUCN, Legea 462 (Anexa 2).

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

no decline in density below a
few tens of individuals per 1
km length of river



at least two year-classes
should be present in significant
densities
at least 20% of the population
should consist of 1+ fish



• Hydrology

oligo-ß-mesosaprobic or ßmeso-α-mesosaprobic



• Water quality

river ecological state good or
moderate



• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

proper habitat quality for the
continuous presence of Unio
and Anodonta species



Alte surse de
informare
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Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

No further information

MP

Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity
• Population present
in the site
Population
dynamics
• Population
structure

INDIRECT
Habitat condition
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Carpathian Fish Index of Biotic
Integrity score at least 4

2079 Moehringia jankae
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Merinană
Moehringia jankae Griseb. ex Janka
Sandwort
2079
This is a cushion-forming plant, growing less than 15 cm high, with small white flowers
appearing in June and July. It is found in eastern Bulagria and Romania, growing in fens
in the Dobrogea. It has a stable population of some 250 – 500 plants. It is listed as a
threatened species and needs further study as to its actual status and conservation
needs. Extraction of limestone could be a threat.
Plantă perenă cespitoasă, cu tulpini erecte, slab ramificate, înalte de până la 15 cm,
pubescente spre bază, glabre în partea superioară. Frunzele inferioare sunt acuminate,
distinct peţiolate, cu faţa superioară acoperită de peri rari; frunzele superioare sunt late
de 1 –1.5 mm, liniar-lanceolate, subglabre, ciliate pe margini. Inflorescenţa este
alcătuită din 3-7 flori, mai rar una singură; petalele au 3-3.5 mm lungime şi depăşesc
sepalele care au numai 2.2-3 mm lungime. Fructele sunt capsule lungi de 2-3 mm.
Înfloreşte în iunie-iulie.
Se poate confunda cu M. grisebachii Janka care are port asemănător, dar la care
frunzele sunt pubescente pe faţa superioară şi sepalele au aproape aceeaşi lungime cu
petalele.
Vegetaţie de stâncării din Dobrogea.
E Bulgaria, E România
CT: Cheia, Hârşova, Dealul Moşul, Stâncile Călugăreni, Colţanii Mari;
TL: între Greci şi Măcin, Dealul Consul, Topolog (Dealul Tuşan-Măgurele).
251-500, populaţii stabile
Creşte pe stânci calcaroase, umbrite (expoziţie estică şi nordică).
Listare în documente internaţionale şi naţionale: Directiva Habitate, Convenţia de la
Berna, Lista Roşie IUCN, Lista Roşie a plantelor superioare din România (Oltean & al.
1994). Ameninţări: exploatarea calcarelor, mai ales în zonele în care nu s-a instituit
regim de arie protejată. În ariile protejate nu am identificat factori de ameninţare (ex.
Recifii Jurasici Cheia).
Recomandări: păstrarea statutului actual al siturilor în care se află M. jankae.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

• Population size in
the site

planta trebuie sa fie prezenta
in localizarile indicate in Fisa
speciei. In functie de marimea
sitului, populatia poate varia de
la cativa indivizi la numerosi





• Population trend in
the site

nu poate fi acceptata o
reducere a numarului de
indivizi/site





un declin numeric al populaţiei
existente poate fi acceptat numai
dacă acesta este determinat de
condiţii nefavorabile naturale (îngheţ,
seceta prelungita etc.).

• Population present
in the site

cel putin 5 indivizi / site





nu exista date populationale
disponibile pentru localizarile
cunoscute

• Evidence of
reproduction /
recruitment

seminte viabile la peste 50 %
din indivizii populatiei



*

• Population
structure

in fiecare sit trebuie sa fie
prezenti indivizi de diferite
varste (plantule, juvenili, plante
mature cu flori si fructe); poate
exista o fluctuatie anuala a
numarului de indivizi infloriti si
cu fructe, fluctuatie care nu
afecteaza viabilitatea speciei





evaluarea acestui atribut se va face
in lunile iunie-iulie.

• Survival rates

cel putin 1/3 din indivizi trebuie
să ajungă la maturitate.



*

totusi, studii populationale care sa
sustina acest raport sunt absolut
necesare.

nu se admit reduceri ale
suprafetelor în care se află
Moehringia janke





mentionam ca specia este endemica
in Dobrogea.

• Structure of
associated
vegetation layers

c. 15-20 cm inaltime, cu
acoperire redusa





• Species
composition of
associated plant
community

Campanula romanica,
Minuartia adenotricha, Sedum
sartorianum subsp. hillebradtii,
Grimia pulvinata etc.

*

*

• Substrate
conditions

stancarii calcaroase; suporta
uscaciunea

*

*

• Mining operations

exploatarea calcarelor

*

*

• Recreation and
tourism

turismul

*

*

DIRECT
Quantity

Population
dynamics

INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species
Habitat condition

Disturbance

Alte surse de
informare
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Akeroyd & M.E. Newton; appendices ed. By R.R. Mill). Flora Europaea. 2nd ed. Vol. 1.
Psilotaceae to Platanaceae. Cambridge: Cambridge University Press, i-xivi+581 pp.,
illus. ISBN 0-521-41007-x (HB), P: 150.
Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V. & Mihăilescu
Simona 1994. Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze,
documentaţii de ecologie I/1994: 1-52.
Sârbu Anca, Negrean G., Pascale Gabriela & Anastasiu Paulina 2006. Globally and
European threatened plants present in Dobrogea (South-Eastern Romania). Pp. 116 –
122. In: Gafta D. & Akeroyd J.R. (Eds.), Nature Conservation. Concepts and Practice.
Heidelberg: Springer Verlag. ISBN-10:3-540-47228-2; ISBN-13:978-3-540-47228-5.
Sârbu Anca (Coord.) 2007. Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România. Bucureşti: Edit. Victor B Victor.
Paulina Anastasiu
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2093 Pulsatilla vulgaris ssp. grandis
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romaneasca
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comportament
Măsuri luate şi

Dediţei
Pulsatilla vulgaris Miller ssp. grandis (Wenderoth) Zamels
Great Pasque Flower
2093
The Great Pasque Flower grows in cushions, 10 – 35 cm high, and has many blue to
purple flowers with conspicuous anthers. The leaves are covered in whitish downy hair,
grey-green and highly divided. It occurs in dry sunny grasslands and scrubland on
calcareous substrates. The Romanian population is stable at about 500 plants. It needs
strict protection, especially from over-grazing and collecting.
Planta perenă cu rizom gros, multicapitat, pe care se găsesc muguri foliari. Tulpina
aeriană de 10-35 cm lungime, prevăzută cu peri lungi şi albicioşi. Frunze involucrale
adânc sectate, acoperite de peri albicioşi foarte lungi. Caracteristice acestei specii sunt
frunzele bazale aripate. Frunzele apar la sfârşitul înfloririi. Flori solitare, până la 80 mm
diametru, cu înveliş floral simplu de culoare violacee. Foliolele perigonului au formă
eliptică şi sunt sericeu păroase la exterior. Staminele reprezintă 1/4 -1/3din lungimea
perigonului. Fructul este o nuculă prevăzută cu o prelungire lungă, setiformă, alb
păroasă. Înfloreşte în martie-aprilie. Este o specie xero-mezofilă, moderat termofilă şi
slab acid-neutrofilă.
General description needed
6210 Pajişti xerofile seminaturale şi facies
cu tufişuri pe substrate calcaroase (Festuco-Brometalia) (* situri importante pentru
orhidee) (Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates
(Festuco-Brometea)
6240* Pajişti stepice subpanonice (Sub-pannonic steppic grasslands)
General description needed
MH: Porţile de Fier
CJ: Turda, Cheile Turzii, V. Florilor, Fânaţe, Rîmetea
MS: Reghin, Jabeniţa, Sabed, Bozed, Târgu-Mureş
SB: Mediaş, Dumbrăveni, M-ţii Făgăraş, Sighişoara, Guşterniţa, Ocna Sibiului,
Tălmaciu, Daia, Roşia, Şura Mare
AB: Vinţu de Jos, Oarda de Jos, Oarda de Sus
BH: Dealul Şimleului
VS: Podu Turcului, Crângu
PH: Comarnic
BT: Rediu, Agafton, Stânca Ştefăneşti, Mânăstirea Doamnei
IS: Copou
Peste 500 indivizi, stabilă.
În zona de silvostepă – etajul gorunului, pe coaste ierboase , însorite.
Listare în documente naţionale şi internaţionale: IUCN Red List, Convenţia de la Berna,

necesare pentru
ocrotire

Listele Roşii Naţionale.
Ameninţări: Eroziunea colinelor, impactul antropic, mai ales păşunatul iraţional.
Recomandam întocmirea unui plan adecvat de management, masuri stricte de protecţie
în localităţile în care vegetează Pulsatilla grandis, altele decat cele incluse deja in
reteaua Natura 2000. Având în vedere turismul foarte dezvoltat în zonele în care se
găseşte specia, trebuie aplicate măsuri stricte privind construcţiile ce pot afecta peisajul
natural cât şi biodiversitatea. Turismul cât şi păşunatul neraţional afectează
conservarea speciei dar şi a habitatelor în care se dezvoltă specia.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Missing
Alte surse de
informare
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Aeschimann D., Lauber K., Moser D.M., Theurillat, J.-P. (2004) Flora alpina, Vol. I,
Haupt Verlang, Bern, p. 150
Boşcaiu, N., Coldea, G., Horeanu, C. (1994) Lista Roşie a plantelor vasculare
dispărute, periclitate, vulnerabile şi rare din Flora României. Ocrot. Nat. 38 (1): 45-56.
Ciocârlan, V. (2000) Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta.
Bucureşti, Edit. Ceres., p. 158
Oltean, M., Negrean, G., Popescu, A., Roman, N., Dihoru, G., Sanda, V., Mihăilescu, S.
(1994) Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze, documentaţii de
ecologie I/1994: 1-52.
Sârbu, A. (Coord.) (2007) Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România. Bucureşti: Edit. Victor B Victor.
XXX- 1964, Flora Europea, vol. I, University Press, Cambridge, p. 220
XXX -1953, Flora României, vol. II, Edit. Acad. Române, Bucureşti, p. 531
Mariana Niculescu
Alexiu Valeriu, Adrian Oprea
30.09.07

2097 Paeonia officinalis banatica
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Bujor
Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rochel) Soó
Peony
2097
This subspecies of the Peony is a leafy, ground-covering perennial with large tulip-like
pink flowers, growing 30 – 60 cm high. It is a rare and vulnerable species found in Ash /
Hornbeam forests in Hungary, former Yugoslavia and România. It is included in the
Habitats Directive and Berne Convention. In Romania, populations of this Peony are
usually well represented and are not threatened provided traditional uses of their
habitats are maintained.
Specie perenă din familia Paeoniaceae. Plantă cu rădăcină tuberizată, tulpină înaltă de
30-60 cm. Frunze alterne, glabre, de 2-3 ori penat – sectate (ternate). Segmentele
frunzei alungite. Foliola din mijloc adânc divizată. Flori mari, solitare, hermafrodite.
Sepale şi petale libere (5-8). Petale şi filamente staminale roşii. Stamine numeroase.
Carpele 2-5 (8) libere, cu poziţie superioară. Fruct polifoliculă, folicule polisperme,
păroase.
Citată de pe nisipurile Deliblatului (Bielo – Brdo), fosta Jugoslavia. Răspândirea în
Europa: Ungaria, Jugoslavia, România. Orno-Cotinetalia (specie rară). 40A0 - tufărişuri
cu Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Syringa vulgaris.
Vestul şi sud-vestul ţării. BH: Defileul Crişului Negru (Dumbrăviţa - Beiuş, Dealul Păcău
(M-ţii Codru - Moma), satul Borz, comuna Şoimi); CS: Baziaş, Divici.
Paeonia officinalis subsp. banatica este cunoscută mai ales din rezervaţia naturală de la
Baziaş. Populaţiile de aici sunt conservate şi prin introducerea acestei rezervaţii în
Parcul Naţional Porţile de Fier. La Baziaş, populaţiile de bujori sunt bine reprezentate,
acoperirea realizată de către specie este în general de 20%, mai rar 40% per releveu. În
imediata apropiere, la Divici, bujorul apare sporadic, în tufărişuri, probabil mult redus
comparativ cu datele din bibliografie.
Pe Dealul Păcău, satul Borz, comuna Şoimi există o altă arie protejată. Populaţiile de
bujori sunt bine reprezentate, se găsesc într-o pădure de Quercus cerris, pe versantul
sud-vestic, cu acoperiri de 20-40% din stratul inferior al vegetaţiei.
Hemicriptofită (Geofită). Înfloreşte în lunile mai – iunie. Specie panonică., xeromezofită,
subtermofilă, slab acid – neutrofilă. Preferă locurile semiumbrite, uşor înclinate sau
plane, din păduri de Quercus sp.
Specie rară, periclitată. Inclusă în Lista speciilor ameninţate la nivel European şi care se
regăsesc şi în România (inclusă în Directiva Habitate – Anexa IIb şi IVb, Convenţia de la
Berna – AppI). Habitat Directive code 40A0 - tufărişuri cu Fraxinus ornus, Carpinus
orientalis, Syringa vulgaris.
În cadrul Rezervaţiei Baziaş – Divici, utilizarea tradiţională a resurselor naturale nu
afectează populaţiile de Paeonia officinalis ssp. banatica. Rezervaţia Dealul Păcău s-a
aflat în administrarea ocolului silvic, au fost interzise tăierea copacilor, păşunatul şi
recoltarea plantelor. Retrocedarea terenurilor către foştii proprietari ar putea pune în
pericol existenţa populaţiilor de bujor. Măsurile de conservare trebuie să urmărească
interzicerea recoltării plantelor, menţinerea în stare cât mai naturală a pădurilor şi

tufărişurilor, interzicerea păşunatului sau a accesului animalelor (mai ales bovine),
delimitarea ariilor protejate de terenuri agricole sau proprietate personală, informarea
populaţiei. În cadrul Natura 2000, există cele 2 SCI-uri care protejează specia: Baziaş şi
Defileul Crişului Negru.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

• Population size in
the site

specia sa fie prezenta in minim
50% din releveele efectuate pe
suprafata sitului.





acoperirea realizată de către specie
este în general de 20%, mai rar 40%
/ releveu

• Population trend in
the site

Populatiile sunt in general
stabile.





este acceptabila reducerea
populatiilor cu maxim 5%.





se pot admite reduceri ale
suprafetelor care contin specia,
cu maxim 5%.





• Structure of
associated
vegetation layers

acoperirea realizata de
vegetatia forestiera este
cuprinsa intre 30 - 90%.

*

*

• Species
composition of
associated plant
community

sa fie prezente minim 50% din
speciile caracteristice
habitatului.

*

*

• Substrate
conditions

procentul de sol neacoperit de
vegetatia ierboasa poate
ajunge la 50%, in padurile mai
compacte.

*

• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

mentinerea - pe minimum 80%
din suprafata sitului care
conserva specia - a habitatului
caracteristic: stejarete
subtermofile, tufarisuri, poieni.



• Soil condition

soluri frecvent loessoide,
uneori cu roci la suprafata.

*

• Grazing and
mowing

pasunatul trebuie evitat pe
toata suprafata siturilor in care
se gaseste specia.





• Agricultural
operations

operatiunile agricole trebuie
strict controlate pe toata
suprafata sitului unde este





DIRECT
Quantity

Population
dynamics
• Population losses
INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species
Habitat condition



Disturbance

Fraxinus ornus, Syringa vulgaris,
Carpinus orientalis, Carpinus
betulus, Quercus cerris, Quercus
dalechampii, Quercus frainetto,
Quercus petraea, Quercus
pubescens, Quercus robur, Cotinus
coggygria, Tilia tomentosa,
Helleborus odorus, Ruscus
aculeatus, Ruscus hypoglossum,
etc.

prezenta specia.
• Forestry operations

interventiile forestiere sunt
permise numai in scopul
mentinerii habitatului
caracteristic.





• Recreation and
tourism

este necesar controlul strict al
activitatilor turistice si
interzicerea recoltarii speciei.

*



Alte surse de
informare

Boşcaiu N., Coldea G., Horeanu Cl., 1994 – Lista roşie a plantelor vasculare dispărute,
periclitate, vulnerabile şi rare din flora României, „Ocrotirea Naturii”, 38 (1)
Burescu P., Burescu L., 2002 – La flore des zones humides, espaces protégés du nordouest de la Roumanie, Proceedings of the Symposium „Studies of Biodiversity – West
Romania Protected Areas”, University of Agricultural Sciences Timişoara, May 9-10,
2002, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, p. 93-97
Ciocârlan V., 2000 – Flora ilustrată a României, Ed. Ceres, Bucureşti
Coldea Gh., colab., 2003 – Ghid pentru identificarea importantelor arii de protecţie şi
conservare a plantelor din România, Ed. „alo, Bucureşti!”
Coste I., 1975 – Flora şi vegetaţia Munţilor Locvei, Teză de doctorat, Univ. „Babeş –
Bolyai” Cluj – Napoca
Coste I., Lazarovici M., 2002 – La réserve de Baziaş – Divici (dép. Caraş – Severin) –
étude sur la biodiversité, Proceedings of the Symposium „Studies of Biodiversity – West
Romania Protected Areas”, University of Agricultural Sciences Timişoara, May 9-10,
2002, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, p. 29-36
Dihoru G., Dihoru Alexandrina, 1994 – Plante rare, periclitate şi endemice în flora
României – Lista roşie, Acta Bot. Horti. Buc., Bucureşti
Flora Europaea - http://rbg-web2.rbge.org.uk
Flora R.P.R., 1952-1976 – Ed. Acad. R.P.R., Bucureşti
Alma L. Nicolin
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2113 Draba dorneri
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Flămânzică
Draba dorneri
Whitlow-grass
2113
This plant grows to a height of 3 – 8 cm, with a group of 4 – 10 white flowers with four
petals. It flowers in June and July. It occurs on rocky slopes, and is endemic to the
Retezat, Făgăraş and Bucegi mountains.
Plantă perenă înaltă de 3-8 cm (la fructificare chiar 15 cm), cu ramificaţiile terminate în
rozete de frunze glabre, alungit-lanceolate, acute, cu marginile ciliate, întregi sau la vârf
cu 1-2 dinţişori. Frunzele tulpinale glabre, stelat păroase pe margini şi ciliate spre bază.
Tulpinile florifere glabre, cu flori mici, albe, grupate în raceme 4-10 –flore. Fruct siliculă
eliptică lungă de 4,5-6,7 mm şi lată de 2-3 mm, aproximativ de lungimea pedicelului
care este glabru. Stil de 0,5-0,75 mm lungime. Înfloreşte în iunie-iulie.
General description needed
8220 Silicious rocky slopes with chasmophytic vegetation (R6203). Associations:
Asplenietalia septentrionalis, Silenion lerchenfeldianae
Deşi D. dorneri este considerată endemică în Munţii Retezat, totuşi a fost observată,
chiar şi în ultimele decenii, şi în Mţii Făgăraş, şi Mţii Bucegi (de pe cumpăna apelor
dintre V. Cerbului şi V. Ialomiţei la 2300 m alt.). Nu este, totuşi, exclus ca în unele dintre
locurile citate să se afle D. siliquosa Bieb. (sau chiar D. fladnizensis) şi nu D. dorneri.
10 situri în 5 dintre ele cunoscută de peste 30 ani şi în 5 confirmată în ultimii 5 ani.
Confirmări recente: Munţii Bucegi pe Vf. Bucşoiu, Valea Mălăieşti şi Valea Gaura, Munţii
Retezat în rezervaţia Gemenele şi Piciorul Colţului.
Old records: Munţii Retezat: Pe coama dintre Vf. Retezat spre Valereasca, Piciorul
Colţului la 1900 m alt.. Munţii Făgăraş: Bâlea (circ glaciar), Muchia Bâlea, Vf.
Căprăreasa, Vf. Netedu, Vf. Vânătoarea deasupra Lacului Bâlea. Munţii Bucegi: Vf.
Bucşoiu, Valea Mălăieşti şi Valea Gaura, Munţii Retezat în rezervaţia Gemenele,
Cumpăna apelor dintre V. Cerbului şi V. Ialomiţei la 2300 m alt.).
Perniţe răzleţe fiecare cu câteva zeci de exemplare.
Creşte în crăpăturile stâncilor din etajul alpin. Este un camefit carpatic xero-mezofit,
hechistoterm, acido-neutrofil.
No information

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Cilievici, E., 1975, Ocrotirea naturii în judeţul Sibiu, Sibiu
Dihoru, Gh., Pârvu, C., 1987, Plante endemice în flora României, Edit. Ceres Bucureşti
Doniţă, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, Mihaela, Mihăilescu, Simona, Biriş I.-A.,
2005, Habitate din România, Edit. Tehnică Silvică Bucureşti
Drăgulescu, C., 2003, Cormoflora judeţului Sibiu, Edit. Pelecanus Braşov
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Morariu, I., Ularu, P., Ciochia, V., 1966, Ce ocrotim din natura regiunii Braşov, Braşov
Oltean, M., Negrean, G., Popescu, A., Roman, N., Dihoru, Gh., Sanda, V., Mihăilescu,
Simona, 1994, Lista roşie a plantelor superioare din România, Studii, sinteze,
documentaţii de ecologie, I, Acad. Rom.-Inst. Biol. Bucureşti
Pop, E., Sălăgeanu, N., 1965, Monumente ale naturii din România, Edit. Meridiane
Bucureşti
Prodan, I., 1939, Flora pentru determinarea şi descrierea plantelor ce cresc în România
I-II, ed. II-a, Cluj
Puşcaru- Soroceanu, Evdochia, Puşcaru, D., 1971, Excursii în Munţii Făgăraşului, Edit.
did. şi pedag. Bucureşti
Săvulescu, Tr. (coord.), 1955, Flora Republicii Populare Române, III, Edit. Acad.
Bucureşti
Sârbu, Anca (coord.), 2006, Important areas for plants in Romania. Preinventory for a
draft list of Natura 2000 sites (SCIs) for plant species (Final report), Culemborg (Olanda)
Sârbu I. et al., 1989, A new habitat wirh Draba dorneri Heuff., An. Şt. Univ. „Al.I. Cuza”
Iaşi, Ser. Nouă, XXXV, II, Biol.: 39-40
Constanin Drăgulescu
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2120 Thlaspi jankae
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Punguliţă
Thlaspi jankae A. Kern.
Pennycress
2120
Pennycress is an erect herb of the mustard family, growing 8 – 25 (sometimes 60) cm
high, with clusters of small white flowers appearing in April and May. It has leaves
claspoing the stem. It occurs in species-rich, relatively closed, multi-strata grasslands
developed on alkaline soils at about 200-300 m altitude. It is classified as Rare in
Romania, and has been recorded recently only from Mehedinţi county. It should be
maintained in existing protected areas.
Plantă perenă cu rădăcină pivotantă şi tulpină înaltă de 8-25 (60) cm, foarte ramificată
în partea superioară. Frunzele bazale sunt lung peţiolate, dispuse în rozete. Frunzele
tulpinale alungit-ovate, sesile, amplexicaule. Inflorescenţa racemoasă. Petalele albe,
unguiculate de (3,5) 5-(4,5) 7 mm lungime. Sepalele albe-verzui de 2-2,5 mm lungime.
Stilul de 1-1,5 mm. Fructul este o siliculă triunghiular-obcordată, larg emarginată, de 5-8
mm lungime, cu pedicelii mai lungi decât fructul. Prezintă 3-10 seminţe în fiecare lojă,
ovoidale, brunii. Înfloreşte în Aprilie-Mai.
6110* Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi
6170 Pajişti calcifile alpine şi Subalpine
6210 Pajişti xerofile seminaturale şi facies cu tufişuri pe substrate calcaroase (FestucoBrometalia) (* situri importante pentru orhidee)
Specia este citată din judeţul MH: între Dudaşu Schelei şi Gura Văi (după V. Ciocârlan,
2000).
După Flora României specia este citată din:
M-ţii. Rodnei, Cheia Lăpuşului, Cheile Turzii, Turda, Apahida, Bărăi, Feiurdeni, Căianu,
Boju, Fânaţele Clujului, Dl. Straja, V. Florilor, Colţii Trascăului, Aiton, Şumleu, M-ţii.
Giurgeului, M-ţii. Ciucaşului, M-ţii. Bârsei, M-ţii. Bucegi, M-ţii. Făgăraşului, M-tele Ghiţu,
Cheile Dâmbovicioarei, M-tele Ceahlău (Gardul Stănilelor).
Obs. În urma cercetărilor de teren specia nu a fost regăsită în localităţile date.
Specie rară (R), reprezentată printr-o populaţie cu efective foarte reduse
Prin fâneţe şi păşuni uscate, pe coaste stâncoase, din etajul montan şi subalpin.
Listare în documente naţionale şi internaţionale: IUCN Red List, Convenţia de la Berna,
Listele Roşii Naţionale.
Ameninţări: impactul antropic.
Recomandări: monitorting-ul populaţiilor existente. Delimitarea unor suprafeţe cu regim
de strictă protecţie în localităţile în care se presupune că ar exista specia.
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Boşcaiu N., Coldea G. & Horeanu C. 1994. Lista Roşie a plantelor vasculare dispărute,
periclitate, vulnerabile şi rare din Flora României. Ocrot. Nat. 38 (1): 45-56.
Ciocârlan V. 2000. Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta.
Bucureşti: Edit. Ceres, p. 558
Hayek, A. (1927) Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae, Vol. I, Pteridophyta,
Gymnospermae, Dycotiledoneae (Apetale et Choripetale), Dahlem bei Berlin, Verlang
des Repertoriums, Fabekstr. 49, p. 477
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documentaţii de ecologie I/1994: 1-52
Sârbu Anca (Coord.) 2007. Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România. Bucureşti: Edit. Victor B Victor
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XXX -1955, Flora României, vol. III, Edit. Acad. Române, Bucureşti, p. 400
XXX – http://www.foto-net.sk
Mariana Niculescu
Alexiu Valeriu
10.09.07

2125 Potentilla emilii-popii
No photo
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Buruiană cu cinci degete
Potentilla emilii-popii Nyár.
Cinquefoil
2125
This perenniel cinquefoil is an endemic of the Dobrogea, occurring on dry calcareous
stony ground and rocky areas. It has a small population of only 100 – 250 plants and is
listed in the global Red Data Book. Threats include quarrying, and there is a need to
survey areas where the plant was formerly recorded.
Perenă, cu 1-3 tulpini florifere şi adesea cu fascicule de frunze sterile la bază. Tulpinile
au 15-35 cm înălţime şi sunt acoperite de peri albi, viloşi, foarte lungi şi patenţi,
amestecaţi cu peri lungi, ondulaţi şi crispuli. Frunzele bazale şi tulpinale sunt lung
peţiolate, 5-foliolate, cu foliole lanceolate sau sau alungit lanceolate, cu 5-7 dinţi pe
fiecare parte. Frunzele superioare sunt 5-3-1-foliolate, cu foliole alungit ovale sau liniar
lanceolate, având 1-3 dinţi terminali. Toate frunzele sunt pe faţa superioară aproape
verzi, iar pe cea inferioară tomentoase fiind acoperite de peri deşi, atât lungi cât şi
scurţi, glandulari. Inflorescenţa este densă, adesea aproape capituliformă, şi abundent
viloasă. Sepalele externe sunt de lăţimea celor interne, însă mult mai lungi decât
acestea şi la maturitate foarte lung acuminate. Petalele sunt palid galbene, aproape
egale sau mai lungi decât sepalele. Carpelele au 1.5 mm lungime, sunt rugoase,
carenate. Înfloreşte în mai-iunie. Sepalele externe şi interne treptat şi lung ascuţite,
având aceeaşi lăţime la bază, frunzele sericeu păroase pe dos, inflorescenţele dense,
abundent viloase, deosebesc P. emilii-popii de alte specii ale seriei Rectae (P. recta, P.
pedata, P. astracanica, P. taurica).
Pajişti xerofile pietroase dobrogene din alianţa Pimpinello-Thymion zygioidi.
Bulgaria, România (endemit dobrogean)
CT: Adamclisi, Coroana, Independenţa, Dumbrăveni, Esechioi, Canaraua Fetii, Hagieni,
Valul lui Traian, Crucea (Dealul Alah Bair);
TL: Topolog (Dealul Tuşan-Măgurele)
101-250 indivizi, stabilă.
Xerofită, termofilă, creşte în locuri aride, ierboase, la margini de păduri, pe soluri
calcaroase.
Listare în documente naţionale şi internaţionale: Lista Roşie IUCN, Directiva Habitate,
Convenţia de la Berna, Listele Roşii Naţionale (Oltean & al. 1994, Boşcaiu & al. 1994,
Dihoru & Dihoru 1994)
Ameninţări: exploatarea calcarului şi a altor roci; păscutul intensiv.
Recomandări: acţiuni de conştientizare şi educare a cetăţenilor din localităţile în care

creşte această plantă; interzicerea deschiderii de cariere în siturile în care a fost
identificată Potentilla emilii-popii.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute
DIRECT

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

• Population size in
the site

apare ca rara in fiecare site ( 220 indivizi in siturile vizitate in
ultimii ani).





Apreciem marimea populatiilor
existente la mai putin de 250 de
indivizi avand in vedere numarul de
localizari identificate si marimea
populatiilor pentru fiecare localizare.
Este absolut necesar un studiu
populational care sa indice situatia
exacta a speciei

• Population trend in
the site

nu trebuie acceptata reducerea
populatiilor existente



• Evidence of
reproduction /
recruitment

seminte viabile la peste 50 %
din indivizii populatiei



*

• Survival rates

cel putin 50% indivizi maturi



*

Quantity

Population
dynamics

INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species

nu se admit reduceri ale
suprafetelor siturilor Natura
2000 in care se afla planta



Habitat condition
• Structure of
associated
vegetation layers

pajisti xerofile pietroase din
alianta Pimpinello-Thymion
zygoidi, insorite, cu inaltimea
vegetatiei de c. 35 cm



• Species
composition of
associated plant
community

Hyacinthella leucophaea,
Muscari racemosus,
Ranunculus illyricus, Koeleria
nitidula, Agropyron brandzae,
Satureja caerulea, Thymus
zygioides, Pimpinella tragium
subsp. litophila etc.



Ailanthus altissima trebuie sa
fie absent in siturile cu
Potentilla emilii-popii





• Grazing and
mowing

suprapasunatul poate
reprezenta un pericol pentru
habitatul caracteristic speciei

*



• Agricultural
operations

plantatiile de Pinus nigra si
Robinia pseudacacia altereaza
strctura habitatului si pune in

*



Competition /
predation
• Introduced /
invasive
competitors
Disturbance

recomandam masuri de protectie si
in alte localizari ale speciei, altele
cele decat incluse deja in reteaua
Natura 2000 (ex. Adamclisi, pe
partea stanga a Vaii SevendicVederoasa)

pericol existenta speciei
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Arcuş M. 1999. Flora vasculară şi vegetaţia rezervaţiilor forestiere din sudul Dobrogei:
Esechioi, Canaraua Fetii, Dumbrăveni şi Hagieni. PhDThesis Universitatea A. I Cuza,
Iaşi.
Boşcaiu N., Coldea G. & Horeanu C. 1994. Lista Roşie a plantelor vasculare dispărute,
periclitate, vulnerabile şi rare din Flora României. Ocrot. Nat. 38 (1): 45-56.
Ciocârlan V. 2000. Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta.
Bucureşti: Edit. Ceres. P: 315
Dihoru G. & Dihoru Alexandrina 1994. Plante rare, periclitate şi endemice în flora
României – Lista Roşie. Acta Horti Bot. Bucurest. /1993-1994/: 173-197.
Negrean G. & Anastasiu Paulina 2002. Rare plants concentrations in S.E. of Dobrogea.
Analele Şt. Univ. ‘A. I. Cuza” Iaşi: 88-111.
Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V. & Mihăilescu
Simona 1994. Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze,
documentaţii de ecologie I/1994: 1-52.
Parincu Mariana, Mititelu D. & Aniţei Liliana. 1998. Flora vasculară din rezervaţia
botanică Pădurea Dumbrăveni (jud. Constanţa). Bul. Grăd. Bot. Iaşi 1997, 6(2): 353358.
Sârbu Anca (Coord.) 2007. Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România. Bucureşti: Edit. Victor B Victor.
Sârbu Anca, Negrean G., Pascale Gabriela & Anastasiu Paulina 2006. Globally and
European threatened plants present in Dobrogea (South-Eastern Romania). Pp. 116 –
122. In: Gafta D. & Akeroyd J.R. (Eds.), Nature Conservation. Concepts and Practice.
Heidelberg: Springer Verlag. ISBN-10:3-540-47228-2; ISBN-13:978-3-540-47228-5.
Paulina Anastasiu
Gavril Negrean
24.07.07

2132 Astragalus peterfii

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Cosad
Astragalus peterfii Jáv
Péterfi’s Astragalus
2132
This Astragalus is a perennial herb, with a stem 5 – 20 cm long. The flowers are
yellowish, 2 times as long as the calyx, and formed in racemes sometimes up to 14 (16)
cm long. It occurs in steep montane meadows, and is recorded only from Cluj county in
Romania, where there is a stable population of up to 250 plants. Its conservation
depends on regulated grazing and strict habitat protection.
Plantă perenă, cu tulpină suberectă sau erectă, foliată,cu peri lax alipiţi, de culoare
surie sau verzui-surie şi 5-20 cm lungime. Prezintă tulpini anuale alungite, bine
dezvoltate. Frunzele prezintă câte 5-7 perechi de foliole, liniare sau liniar-lanceolate,
sericeu-păroase, lungi de 19-27 mm şi late de 2-3 mm. Florile sunt grupate în
inflorescenţe spiciforme, la început alungit-ovate, compacte, mai târziu cilindrice, lungi
de 5-14 (16) cm. Caliciu ± umflat la fructificare, prezintă pe suprafaţa sa două tipuri de
peri: negrii, scurţi şi albi mai lungi. Tubul caliciului are 8-9 mm lungime şi 3-4 mm lăţime.
Corola este de 2 ori mai lungă decât caliciul, de culoare ocru deschis sau gălbuie,
caducă după înflorire. Fructul este o păstaie liniar lanceolată, erectă, păroasă, de 2 ori
mai lungă decât caliciul , biloculară, de 15-24 mm lungime şi 2,5-3mm lăţime, carenată
pe partea ventrală şi brăzdată pe cea dorsală. Seminţele sunt netede, unghuilar
reniforme. Înfloreşte în mai-iunie.
General description needed
6240 – Sub-pannonic steppic grasslands
General description needed
CJ: Suatu
Peste 250 indivizi, stabilă.
Prin pajişti pe coaste abrupte, soluri argiloase.
Listare în documente naţionale şi internaţionale: IUCN Red List, Convenţia de la Berna,
Listele Roşii Naţionale.
Ameninţări: turismul, pasunatul irational.
Recomandări: monitorting-ul populaţiilor existente. Păstrarea şi monitoring-ul
suprafeţelor cu regim de strictă protecţie existente deja.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)

Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Beldie, A., (1979) Flora României, Determinator ilustrat al plantelor vasculare, Vol. I,
Edit. Acad. R.S.R., p. 290
Boşcaiu, N., Coldea, G., Horeanu, C. (1994) Lista Roşie a plantelor vasculare
dispărute, periclitate, vulnerabile şi rare din Flora României. Ocrot. Nat. 38 (1): 45-56.
Ciocârlan, V. (2000) Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta.
Bucureşti: Edit. Ceres. p. 388
Dihoru, G., Dihoru, A. (1994) Plante rare, periclitate şi endemice în flora României –
Lista Roşie. Acta Horti Bot. Bucurest. /1993-1994/: 173-197.
Oltean, M., Negrean, G., Popescu, A., Roman, N., Dihoru, G., Sanda, V., Mihăilescu, S.
(1994) Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze, documentaţii de
ecologie I/1994: 1-52.
XXX- 1964-1980, Flora Europea, vol.IV, University Press, Cambridge, p. 93
XXX (1957) Flora României, vol. V, Edit. Acad. Române, Bucureşti. p. 310
Mariana Niculescu
Gheorghe Groza
14.08.07

2170* Ferula sadleriana

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Aerel
Ferula sadleriana Ledeb.
Carpathian Fennel
2170*
The Carpathian Fennel as a perennial and robust umbellifer that grows to 1.5 or 2.0 m
high, and has yellow-green flowers. It is a Pannonian endemic and preglacial relic; it is
the only European representative of the genus which is widespread in Central Asia. It
has a resricted distribution, occurring in dry grasslands, often on limestone, where
plains meet mountains. The Romanian population is fairly stable at about 250 plants. It
needs to be afforded strict protection at its two main sites: Cheile Turzii and Cheile
Boiţei.
Plantă peren, înaltă de 1,5 (2) m cu tulpina subterană reprezentată printr-un rizom gros
de culoare brună, cu numeroase resturi fibroase în regiunea coletului. Tulpina aeriană
este cilindrică, striată, netedă, glabră, ramificată în partea superioară. Frunzele 3-4
penat sectate, cele bazale dispuse în rozetă, cele tulpinale mai mici, fără peţiol sau cu
peţiol foarte scurt. Tecile frunzelor bazale şi tulpinale sunt mari, umflate, amplexicaule,
alungite, uneori uşor purpurii. Florile sunt grupate în umbele paniculate, cu 7-12 radii.
Involucrul şi involucelul lipsesc, acesta din urmă fiind prezent numai în stadiul înfloriri la
unele umbelule. Florile sunt galbene, petalele de 1-3 mm, obovate, îngust emarginate.
Fructul de 7-10 mm lungime, de formă ovoidală sau elipsoidală, puternic turtit.
Stilopodiu conic, turtit, cu marginea crenată. Carpofor bifurcat până la bază.
General description needed
6110*, 6190*
General description needed
CJ: Cheile Turzii, Stânca lui Borza, Urcuşul cu Ferula, Urcuşul Domol, Firida lui Roşca
HD: Mţii. Parâng, Cheile Boiţei
Peste 250 indivizi, puţin stabilă.
În etajul colinar şi montan, pe stâncării înierbate, calcaroase, însorite şi grohotişuri.
Listare în documente naţionale şi internaţionale: IUCN Red List, Convenţia de la Berna,
Listele Roşii Naţionale.
Ameninţări: Impact antropic datorat turismului intens în cele două localităţi în care
vegetează specia şi uneori păsunatului iraţional.
Recomandam întocmirea unui plan adecvat de management, masuri stricte de protectie
în cele două localităţi ale speciei - Cheile Turzii şi Cheile Boiţei, altele decat cele incluse
deja in reteaua Natura 2000. Având în vedere că atât în Cheile Turzii cât şi în Cheile
Boiţei turismul este foarte dezvoltat trebuie aplicate măsuri stricte privind construcţiile

ce pot afecta peisajul natural cât şi biodiversitatea. Turismul cât şi păşunatul neraţional
afectează conservarea speciei dar şi a habitatelor prioritare 6110* şi 6190* în care se
dezvoltă specia.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment



Apreciem marimea populatiilor din
tara la peste 250 de indivizi avand in
vedere numarul mic de loclizări
identificate si marimea populatiilor
pentru fiecare localizare. Este
absolut necesar un studiu
populational care sa indice situatia
exacta a speciei.

DIRECT
Quantity
• Population size in the site

Apare ca foarte rara in
fiecare site



• Population trend in the
site

O reducere a populatiilor
existente mai mica de 5
% poate fi acceptata



• Evidence of reproduction
/ recruitment

Seminte viabile la peste
50 % din indivizii
populatiei



• Survival rates

Cel putin 40% indivizi
maturi



Population dynamics

Specia este perenă

Genetic diversity
Nu

• Hybridisation
INDIRECT
Habitat extent

Nu se admit reduceri ale
suprafetelor siturilor
Natura 2000 in care se
afla planta

• Area of habitat(s)
containing species



Recomandam întocmirea unui plan
adecvat de management, masuri
stricte de protectie în cele două
localităţi ale speciei -Cheile Turzii şi
Cheile Boiţei, altele decat cele
incluse deja in reteaua Natura 2000.
Având în vedere că atât în Cheile
Turzii cât şi în Cheile Boiţei turismul
este foarte dezvoltat trebuie aplicate
măsuri stricte privind construcţiile ce
pot afecta peisajul natural cât şi
biodiversitatea.Turismul cât şi
păşunatul neraţional afectează
conservarea speciei dar şi a
habitatelor prioritare 6110* şi 6190*
în care se dezvoltă specia.

Habitat condition
• Species composition of
associated plant community

Alte surse de
informare

Asociat cu habitatul
6110*, 6190*





Beldie, A., (1979) Flora României, Determinator ilustrat al plantelor vasculare, Vol. I,
Edit. Acad. R.S.R., p. 398
Boşcaiu, N., Coldea, G., Horeanu, C. (1994) Lista Roşie a plantelor vasculare
dispărute, periclitate, vulnerabile şi rare din Flora României. Ocrot. Nat. 38 (1): 45-56.
Ciocârlan, V. (2000) Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta.
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Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Bucureşti: Edit. Ceres., p. 489
Dihoru, G., Dihoru, A. (1994) Plante rare, periclitate şi endemice în flora României –
Lista Roşie. Acta Horti Bot. Bucurest. /1993-1994/: 173-197.
Oltean, M., Negrean, G., Popescu, A., Roman, N., Dihoru, G., Sanda, V., Mihăilescu, S.
(1994) Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze, documentaţii de
ecologie I/1994: 1-52.
Sârbu, A. (Coord.) (2007) Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România. Bucureşti: Edit. Victor B Victor.
XXX (1968) Flora Europea, vol.II, University Press, Cambridge, p. 359
XXX (1958) Flora României, vol. VI, Edit. Acad. Române, Bucureşti, p. 567-568
Mariana Niculescu
Alexiu Valeriu, Anna-Maria Csergo
12.10.07

2186 Syringa josikaea
No photo

Denumirea
romaneasca

Liliac transilvănean, Lemnu vântului

Denumire stiintifica
English name

Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb.
Hungarian Lilac

MESD Code

2186

Abstract
Descriere şi
identificare

Arbust înalt până la 4 m cu lujeri galbeni sau bruni, slab pubescenţi, cu lenticele
disperse. Frunze eliptice, 5-12 x 3-5 cm, scurt acuminate, glabre, margini întregi şi slab
ciliate, pe dos glauce; peţiol de 1 cm. Inflorescenţe panicule alungite, de 10-15 cm. Flori
cu caliciu campanulat, pubescent şi corolă violetă, infundibuliformă, lungă de 1-1,5 cm,
cu lacinii ascuţite, patente. Stamine incluse în tubul corolei. Capsulă cilindrică 1 x 0,4
cm, ortuză, mucronată.

Habitat

General description needed
40A0 * Tufărişuri subcontinentale peri-panonice [Subcontinental peri-Pannonic scrub].

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

General description needed
În Romania: CJ: între Valea Drăganului şi Săcueu pe V. Drăganului; Ciucea pe V.
Ciucea; Negreni; V. Belişului; V Someşului Cald, între 480-935 m. s. m. AB: V. Arieşului
Mare între Gura Albacului şi Gârda de sus. BH: V. Iadului sub Piatra Bulzului şi între
660-780 m., M-ţi Bihorului în V. Aleului, V. Galbena (440 m.s.m.) V. Cireţului, V. Izvorul
Bihorului.

Population

Populaţii întinse de-a lungul văilor, stabile.

Ecologie şi
comportament

Prin văi montane.

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Ameninţări: defrişarea pădurilor de luncă; lucrări hidrotehnice de amenajare a cursurilor
de apă montane. Recomandări: monitoringul populaţiilor existente.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Borza Al., 1963, Liliacul românesc, Grădina mea, II, 5-6, Cluj.
Borza Al., 1939, Completări la flora vasculară a Stânii de Vale, Bul. Grăd. Bot., XIX,
Cluj, 3-4. Flora RPR-RSR, 1961, VIII, ED. Acad. Rom., Bucureşti.
Gulyas A., 1907, Syringa josikaea Jacq. f. und Syringa emodii Wallich, Muz. Füz.
Kolosvár, II, 1-2, 1-38. Soó R., 1944, Űber die Vegetation des Jád-Tales, Scripta Muz.

Transsilv., III, 1-5.
Raţiu O., Gergely I., Diaconeasa B., Lőriczi F., Şuteu Şt., Crişan S., 1982, Flora şi
unităţile fitosintaxonomice de pe Valea Iadului (jud. Bihor). Importanţa economică şi
ştiinţifică. Caracterizarea lor ecologică I, Contrib. Bot., Cluj-Napoca.
Thaisz L., 1909, Syringa josikaea Jacq. f. als pflanzengeographische Leitpflanze, Magy.
Bot. Lapok, VIII.
Oprea Ad., 2005, Lista critică a plantelor vasculare din România, Edit. Univ. “Al. I.
Cuza” Iaşi.
Sârbu A., Sârbu I., Oprea Ad., Negrean G., Cristea V., Coldea G., Cristurean I.,
Popescu G., Oroian S., Baz A., Tănase C., Bartok K., Gafta D., Anastasiu P., Crişan F.,
Costache I., Goia I., Maruşca Th., Oţel V., Sămărghitan M., Henţea S., Pascale G.,
Răduţoiu D., Boruz V., Puşcaş M., Hiriţiu M., Stan I., Frink J., 2007, Arii speciale pentru
protecţia şi conservarea plantelor în România, Edit. Victor B Victor, Bucureşti, pp.: 397.
Fisa completata de:

Gheorghe Groza

Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:
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23.01.08

2191 Galium moldavicum
No photo

Denumirea
romaneasca

Sânziene Albe

Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract
Descriere şi
identificare

Galium moldavicum
Moldovan Bedstraw
2191

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Este o specie erbacee perenă, de 40-80 cm înălţime, cu tulpină erectă, glaucescentă,
glabră la bază iar de la mijloc în sus, inclusiv inflorescenţa, pubescentă.
Frunze dispuse în verticil, de 0,4-0,5 mm lăţime. Corola albă, de cca. 2 mm diametru,
cu laciniile corolei nemucronate.
General description needed
62C0 Ponto-Sarmatic Steppes
General description needed
Jud. Vaslui (Rezervaţia Naturală “Fânaţurile de la Glodeni” – Negreşti); Jud. Iaşi
(Rezervaţia Naturală “Valea lui David”; la sud-vest de Rădeni-Hârlău).
Specia este endemică în România, fiind extrem de rară . Creşte ca indivizi izolaţi în
fâneţe uscate sau uscate spre uşor umede.
Planta creşte în pajişti fâneţe uscate sau uscate spre uşor umede din alianţa Festucion
valesiacae. Este o specie ce creşte în locuri însorite.
Nu cunoaştem dacă planta necesită insecte polenizatoare specifice/particulare.
Este listată în Convenţia de la Berna ca specie rară care necesită măsuri de
conservare; în Lista Roşie a Plantelor Vasculare din România; în Directiva Habitate
92/43/EEC; în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 236/2000.
Ameninţarea constă în schimbarea modului de folosinţă a terenurilor unde creşte
această specie. De aceea, este necesar a se păstra pajiştile respective ca fânaţuri
pentru cosit (şi nu pentru păşunat animalele !). A nu se ara ori prelua terenurile spre
alte folosinţe ori pentru construirea locuinţelor sau a altor construcţii de tip
zootehnic/industriale.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Chifu T., colab., 2006, Flora şi vegetaţia Moldovei (România), 1-2, Edit. Edit. Univ. “Al. I.
Cuza” Iaşi
Dobrescu C., 1954, Două plante noi pentru flora R.P.R.: Asperula moldavica Dobr., nov.

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:
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sp. şi Centaurea glastifolia L., Com. Acad. R.P.R., IV, 7-8: 389-396 + o planşă
Dobrescu C., 1957, Contribuţii la studiul florei R.P.R., Iaşi: An. Şti. Univ. „Al. I. Cuza”,
Ser. nouă, III, s. II, a. Şt. Nat., f. 1-2: 311-325 + 6 foto
Mititelu D., colab., 1995, Flora şi vegetaţia judeţului Iaşi, Iaşi: Bul. Grăd. Bot. Univ. „Al. I.
Cuza”, 5: 99-124
Oltean M., colab., 1994, Lista roşie a plantelor superioare din România, St., Sint., Doc.
Ecol., Acad. Română - Inst. de Biologie, I: 1-52
Oprea Ad., 2005, Lista critică a plantelor vasculare din România, Edit. Univ. “Al. I. Cuza”
Iaşi, ISBN 973-703-112-1, 668 pag.
Sârbu A., Sârbu I., Oprea Ad., Negrean G., Cristea V., Coldea G., Cristurean I.,
Popescu G., Oroian S., Baz A., Tănase C., Bartok K., Gafta D., Anastasiu P., Crişan F.,
Costache I., Goia I., Maruşca Th., Oţel V., Sămărghitan M., Henţea S., Pascale G.,
Răduţoiu D., Boruz V., Puşcaş M., Hiriţiu M., Stan I., Frink J., 2007, Arii speciale pentru
protecţia şi conservarea plantelor în România, Edit. Victor B Victor, Bucureşti, pp.: 397.
Adrian Oprea
Ion Sârbu
01.08.2007

2236 Campanula romanica

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population
Ecologie şi
comportament

Clopoţel dobrogean
Campanula romanica Săvul.
Romanian Bellflower
2236
This plant is a perenniel, with a cluster of blue-cloured bell-like flowers, growing from 10
to 40 cm high. It is rather similar to round-leaved bell-flower, but has much smaller
flowers. It is endemic to Romania, occurring in dry grassland areas of Dobrogea. The
species is well protected in designated areas, though expansion of stone quarrying in
Dobrogea could pose threats in future.
Plantă perenă, cu rizom îngroşat, multicapitat. Tulpinile sunt numeroase şi dese, înalte
de 10-40 cm, erecte sau uneori culcate la bază şi apoi ascendente, muchiate, verzi, în
partea inferioară mărunt pubescente, în partea superioară glabre. Frunzele radicale sunt
reniform sau subrotund cordate, obtuze sau scurt acute, uneori rotunjite, lung peţiolate,
cu margini dur dinţate. Frunzele tulpinale inferioare şi mijlocii sunt liniar lanceolate sau
lanceolate, cu marginile depărtat serate; cele superioare sunt liniare sau liniar setiforme,
de obicei cu margini întregi. Inflorescenţa este de obicei multifloră; rar tulpina se termină
cu o singură floare. Tubul caliciului este scurt, obconic, glandulos-papilos, cu lacinii
scurte, subulate, alipite de corolă, puţin mai lungi decât tubul. Corola este îngust tubulos
campanulată, lungă de 8-10 mm. Anterele sunt de două ori mai lungi decât filamentele.
Capsula este cilindric obconică, nutantă, cu nervuri proeminente. Înfloreşte în iunieaugust.
La Campanula rotundifolia L. s.l., specie foarte apropiată de Clopoţelul dobrogean,
florile sunt mai mari, cu corola de până la 20-30 mm, iar anterele sunt aproape egale ca
lungime cu filamentele.
Vegetaţie de stâncării din Dobrogea.
Endemic.
TL: Munţii Măcin (pe Muntele Ţuţuiatul, între Greci şi Nifon, Piscul Înalt, Dealul Pricopan,
Muntele Suluc şi Piatra Rea, Muntele Vraja, Cerna pe Dealul Tachi Bair), Nicolae
Bălcescu pe dealul Sepelgin, dealurile Agighiolului, Enisala, Deniz Tepe, Topolog
(Măgurele N-V), Războieni S-V, Muntele Consul - Izvoarele, Tulcea – la monument,
Niculiţel, pe piciorul Fărcaşului,
CT: Recifii Jurasici Cheia, Gura Dobrogei, Canaralele Dunării (Hârşova), Dealul Alah
Bair (Crucea), Ovidiu pe dealul Cheia, Adamclisi (prezenţă neconfirmată de cercetările
din ultimii ani); Hagieni (eronat indicată).
BR: Insula Blasova (Balta Brăilei)
> 1000 indivizi; stabilă.
Xerofită, saxicolă. Creşte în crăpăturile stâncăriilor calcaroase sau granitice.

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Listare în documente naţionale şi internaţionale: Directiva Habitate, Convenţia de la
Berna, Lista Roşie IUCN, Liste Roşii naţionale (Dihoru & Dihoru 1994, Oltean & al.
1994).
Ameninţări: Specia nu este ameninţată, aproape toate locurile în care creşte fiind arii
protejate. Totuşi, considerăm că extinderea exploatărilor de calcar în Dobrogea poate
constitui un factor de ameninţare asupra acestei specii.
Recomandări: Păstrarea statutului actual al siturilor în care creşte Campanula romanica.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute
DIRECT

Acceptable limits

FC

MP

• Population size in
the site

planta trebuie sa fie prezenta
in localizarile indicate in Fisa
speciei. In functie de marimea
sitului, populatia poate varia de
la cativa indivizi la numerosi





• Population trend in
the site

nu poate fi acceptata o
reducere a numarului de
indivizi/site





Comments on attribute assessment

Quantity

un declin numeric al populaţiei
existente poate fi acceptat numai
dacă acesta este determinat de
condiţii nefavorabile naturale (îngheţ,
seceta prelungita etc.).
din observatiile noastre in teren,
chiar si un singur individ, ajus la
maturitate, poate asigura urmasi.
Dar un studiu in acest sens este
absolut necesar

• Minimum viable
population size

Population
dynamics
• Evidence of
reproduction /
recruitment

seminte viabile la peste 50 %
din indivizii populatiei



• Population
structure

in fiecare sit trebuie sa fie
prezenti indivizi de diferite
varste (plantule, juvenili, plante
mature cu flori si fructe); poate
exista o fluctuatie anuala a
numarului de indivizi infloriti si
cu fructe, fluctuatie care nu
afecteaza viabilitatea speciei



• Survival rates

cel putin 1/3 din indivizi trebuie
să ajungă la maturitate.



nu se admit reduceri ale
suprafetelor în care se află
Campanula romanica





• Structure of
associated
vegetation layers

c. 20 cm inaltime, cu acoperire
redusa





• Species
composition of
associated plant

Melica ciliata, Asperula tenella,
Festuca callieri, Crepis sancta,
Minuartia adenotricha, Sedum

*

*



Evaluarea acestui atribut se va face
începând cu sfârşitul lunii iunie şi
până toamna

totusi, studii populationale care sa
sustina acest raport sunt absolut
necesare.

INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species
Habitat condition

mentionam ca specia este endemica
in Dobrogea.

community

sartorianum subsp. hillebradtii
etc.
stancarii calcaroase si
granitice; locuri insorite;
suporta uscaciunea

*

*

Ailanthus altissima. Nu trebuie
sa fie prezent

*

*

• Grazing and
mowing

pascutul, planta putand fi
consumata in special de oi

*

*

• Mining

exploatarea calcarelor

*

*

• Forestry operations

terasari si plantari cu specii
lemnoase

*

*

Alte surse de
informare

Ciocârlan V. 2000. Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta. Bucureşti:
Edit. Ceres. P: 207
Guşuleac M. 1964. Fam. 106. Campanulaceae A.L. Juss. In: Flora R.P. Romîne (red. T.
Săvulescu), vol. IX. P: 110-111. Bucureşti: Edit. Academiei Române.
Mohan G. & Ardelean A. 2006. Parcuri şi rezervaţii naturale din România. Bucureşti:
Edit. Victor B Victor. ISBN (10) 973-86818-8-X; (13) 978-973-86818-8-0.
Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V. & Mihăilescu
Simona 1994. Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze,
documentaţii de ecologie I/1994: 1-52.
Sârbu Anca, Negrean G., Pascale Gabriela & Anastasiu Paulina 2006. Globally and
European threatened plants present in Dobrogea (South-Eastern Romania). Pp. 116 –
122. In: Gafta D. & Akeroyd J.R. (Eds.), Nature Conservation. Concepts and Practice.
Heidelberg: Springer Verlag. ISBN-10:3-540-47228-2; ISBN-13:978-3-540-47228-5.
Sârbu Anca (Coord.) 2007. Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România. Bucureşti: Edit. Victor B Victor.
Paulina Anastasiu
Gavril Negrean

• Substrate
conditions
Competition /
predation
• Introduced /
invasive
competitors

Ailanthus altissima este frecvent In
Dobrogea, inclusiv in pajistile
pietroase in care creste Campanula
romanica. Prezenta acestei specii
determina schimbarea conditiilor
ecologice si pune in pericol
Clopotelul Dobrogean

Disturbance

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

24.07.07

2253 Centaurea jankae

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Vineţele, Dioc, Zglăvoc

Descriere şi
identificare

Este o specie perenă, cu rizom scurt, îngroşat. Planta (exceptând inflorescenţa) este
acoperită cu peri creţi, mai târziu caduci, apoi glabrescentă. Tulpinile sunt solitare sau
mai multe, înalte de 30-100 (120) cm, muchiate, brăzdate, simple sau de la mijloc în sus
paniculat ramificate, cu ramurile erecte, lungi de c. 16-21 cm. Frunze bazale şi cele
tulpinale inferioare sunt lung peţiolate, îndesuite, lungi de 10-25 cm, cu peţioli lungi de 715 cm, alungit ovate, dublu penat sectate; cele tulpinale mijlocii sunt simplu penat
sectate, iar cele tulpinale superioare, precum şi cele rameale foarte rudimentare, adesea
în axilele lor cu antodii sesile, avortate; segmentele frunzelor sunt dreptunghiular
patente, îngust liniare, spre vârf mai late, de 1.5 mm (4 mm), acute, cartilaginos
mucronate, întregi, de consistenţă cărnos rigidulă, pe ambele feţe şi pe margini cu peri
stelaţi mici, aspri şi îndesuiţi. Antodiile sunt solitare, lung pedunculate (5-10 cm),
ovoidale sau subglobuloase, lungi de c. 25 mm şi late de 20 mm. Foliolele involucrale
sunt verzi, multistriate, în partea superioară verzi purpurii, cele externe triunghiular
ovate, cele mijlocii ovate, cele interne ovat lanceolate. Apendiculii sunt scarios
membranoşi şi au la mijloc o maculă mică, acut triunghiulară, brunie, la maturitate
despicată în mai mulţi lobi. Florile sunt purpurii, cele marginale puţin radiante şi glabre.
Achenele, puberule, cu hilul barbat, sunt de c. 5 –5.5 mm lungime. Papusul este puţin
mai scurt decât achena sau de aceeaşi lungime.
Morfologia bracteelor involucrale deosebită, a determinat crearea unei secţii deosebite
pentru această specie, Hyaleoloma.
62C0 Stepe ponto-sarmatice. La Capul Doloşman intrā în asociaţia KoelerioArtemisietum lerchianae. La Cotul Vāii şi Palazul Mic a fost identificatā în al. PimpinelloThymion zygoidi.
Romania - Dobrogea
CT: Pădurea Dumbrăveni, Cotul Văii, Palazul Mic
TL: Capul Doloşman – Jurilovca
251-500 indivizi. Populaţia cea mai mare se află la Capul Doloşman (aproximativ 300
indivizi). La Cotul Văii şi Palazul Mic au fost identificaţi în anii trecuţi circa 60 indivizi. La
Palazul Mic, în urma verificării în teren efectuată în iulie 2007, nu am mai regăsit nici un

Habitat

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population

Centaurea jankae Brândză
Knapweed
2253
This perenniel species of knapweed grows some 30 to 100 cm high. It is found in a few
coastal dry steppe areas with total population of some 250 – 500 plants. Its population is
under grave threat, and conservation measures include better protection from grazing,
storing seeds in a seed bank, and ex situ cultivation in botanic gardens.

Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

individ. Populaţia de la Cotul Văii este stabilă. În Rezervaţia Pădurea Dumbrăveni nu
am regăsit planta, deşi am verificat acest loc mai mulţi ani la rând. Această localizare
este indicată de Parincu et al. (1998) şi preluată apoi de Sârbu & al. (2007). La locul
clasic (Caugagia) planta este dispărută.
Centaurea jankae este specie xerofilă de coline pietroase (calcaroase), aride, uneori la
marginea pădurilor termoxerofile, pe sol superficial. Cenologic, se încadrează în pajiştile
xerofile.
Listare în documente internaţionale şi naţionale: In IUCN Red List of Threatened
Species Centaurea jankae are statut de plantă ameninţată (EN). De asemenea, ea face
parte din categoria speciilor strict protejate prin Convenţia de la Berna. In Listele Roşii
publicate pentru România specia este considerată fie ameninţată (Oltean et al. 1994,
Negrean 2002, Dihoru & Dihoru 1994), fie doar rară (Boşcaiu et al. 1994). In Lista Roşie
a plantelor vasculare din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (Ciocârlan 1999) Centaurea
jankae se află pe lista speciilor periclitate.
Teoretic, Centaurea jankae este protejată la Capul Doloşman, unde creşte pe abruptele
inaccesibile, acest sit fiind integrat Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
Ameninţări: Extinderea culturilor agricole, suprapăşunatul, împăduririle.Planta este
parazitată de Erysiphe cichoracearum (BUCM) (Constantinescu & Negrean 1977).
Florile şi seminţele sunt distruse de larvele gărgăriţei Larinus obtusus Gyll., ale
lepidopterelor Eucosoma hohenwartiana Den. & Schiff. şi E. aemulana Schläg. şi cele
ale muştelor pestriţe Chaetorellia sp. şi Urophora sp. (Perju & Moldovan 1991).In
vederea protejării eficiente a acestui taxon propunem:


limitarea activităţilor agricole şi pastorale la Capul Doloşman;

 monitorizarea atentă a săpăturilor arheologice ce se efectuează la Capul
Doloşman, astfel încât să nu fie afectată populaţia de Centuarea jankae;


instituirea de arii strict protejate pentru cele două situri, Palazul Mic şi Cotul Văii;

 controlul permanent al stării populaţiilor şi păstrarea statutului actual al
suprafeţelor ocupate de Centaurea jankae la Capul Doloşman şi Cotul Văii ;


conservarea de germoplasmă în bănci de gene;



cultivarea în grădini botanice;

 reintroducerea plantei pe suprafeţe de lângă pădurile de la Babadag (locul clasic);
Menţionăm că Horeanu (1976) a propus înfiinţarea unei rezervaţii la Palazul Mic, dar
aceast fapt nu s-a materializat.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

• Population size in
the site

planta trebuie sa fie prezenta
in localizarile indicate in Fisa
speciei





• Population trend in
the site

o reducere a populatiilor
existente mai mica de 5 %
poate fi acceptata





• Population present
in the site

~ 30 indivizi la Hagieni-Cotul
Vaii; >300 indivizi in situl Delta
Dunarii (Capul Dolosman); ~
30 indivizi la Palazul Mic (sit
acvifaunistic)





• Minimum viable
population size

cel puţin 30 indivizi / site



*

Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity

un declin numeric al populaţiei
existente poate fi acceptat numai
dacă acesta este determinat de
condiţii nefavorabile naturale (îngheţ,
seceta prelungita etc.).

nu exista date populationale care sa
sustina necesitatea existentei unui
numar minim de indivizi pentru a

asigura perpetuarea speciei. Din
observatiile noastre efectuate in
ultimii sapte ani asupra populatiei de
la Cotul Vaii, un minum de 30 de
indivizi asigura viabilitatea speciei in
aceasta localizare
Population
dynamics
• Evidence of
reproduction /
recruitment

seminte viabile la peste 50 %
din indivizii populatiei



*

• Population
structure

in fiecare sit trebuie sa fie
prezenti indivizi de diferite
varste (plantule, juvenili, plante
mature cu flori si fructe); poate
exista o fluctuatie anuala a
numarului de indivizi infloriti si
cu fructe, fluctuatie care nu
afecteaza viabilitatea speciei





Evaluarea acestui atribut se va face
începând cu sfârşitul lunii iunie şi
până toamna

• Survival rates

cel putin 1/3 din juvenili trebuie
să ajungă la maturitate.



*

Totusi, studii populationale care sa
sustina acest raport sunt absolut
necesare.

ciuperca Erysiphe
cichoracearum; gargarita
Larinus obtusus; lepidopterele
Eucosoma hohenwartiana şi E.
aemulana; muştele pestriţe
Chaetorellia sp. şi Urophora
sp.





nu se admit reduceri ale
suprafetelor în care se află
Centaurea jankae





• Structure of
associated
vegetation layers

asociat cu habitatul 62C0
(Natura2000)





• Species
composition of
associated plant
community

caracteristice asociatiilor
Koelerio-Artemisietum
lerchianae si Fectucetum
callieri

*

• Substrate
conditions

coline marnoase cenusii

*

*

• Agricultural
operations

Nu este admisa prelucrarea
suprafetelor ocupate de
Centaurea jankae





• Forestry operations

Nu este admisa plantarea de
Pinus spp. si alte specii
lemnoase





Alte surse de

Boşcaiu N., Coldea G. & Horeanu C. 1994. Lista Roşie a plantelor vasculare dispărute,

Disease
• Absence of specific
diseases

INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species

Precizăm că Centaurea jankae este
plantă endemică în Dobrogea

Habitat condition

Disturbance
Astfel de practici au dus la disparitia
palntei de la Locus classicus din
Podisul Babadag

informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

periclitate, vulnerabile şi rare din Flora României. Ocrot. Nat. 38 (1): 45-56.
Ciocârlan V. 1999. Lista Roşie a plantelor vasculare din Rezervaţia Biosferei Delta
Dunării. Acta Horti Bot. Bucurest. 1997(27): 147- 152.
Ciocârlan V. 2000. Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta.
Bucureşti: Edit. Ceres. P: 207
Constantinescu O. & Negrean G. 1977. Additions to Romanian Erysiphaceae. II.
Sydowia, Annales Mycol. Ser. II, 29(1-6)(1976/77): 75-86.
Dihoru G. & Dihoru Alexandrina 1994. Plante rare, periclitate şi endemice în flora
României – Lista Roşie. Acta Horti Bot. Bucurest. /1993-1994/: 173-197.HOREANU C.
1976. Propuneri pentru înfiinţarea unor rezervaţii în Podişul Casimcea. In: ANONIM,
Ocrotirea naturii dobrogene. Cluj-Napoca, pp. /159/ 158-166.
Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V. & Mihăilescu
Simona 1994. Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze,
documentaţii de ecologie I/1994: 1-52.
Negrean G. & Anastasiu P. 2002. Rare plants concentrations in S.E. of Dobrogea.
Analele Şt. Univ. ‘A. I. Cuza” Iaşi: 88-111.
Parincu Mariana, Mititelu D. & Aniţei Liliana. 1998. Flora vasculară din rezervaţia
botanică Pădurea Dumbrăveni (jud. Constanţa) [Vascular flora of the botanical
reservation Dumbrăveni forest (Constanţa county).] Bul. Grăd. Bot. Iaşi 1997, 6(2): 353358.
Prodan I. 1930. Centaureele României (Centaureae Romaniae). Monographie. Cluj:
Inst. Arte Grafice "Ardealul", 256 pp. + 43 tab. + 63 Pl. + 3 hărţi.
Sârbu Anca, Negrean G., Pascale Gabriela & Anastasiu Paulina 2006. Globally and
European threatened plants present in Dobrogea (South-Eastern Romania). Pp. 116 –
122. In: Gafta D. & Akeroyd J.R. (Eds.), Nature Conservation. Concepts and Practice.
Heidelberg: Springer Verlag. ISBN-10:3-540-47228-2; ISBN-13:978-3-540-47228-5.
Sârbu Anca (Coord.) 2007. Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România. Bucureşti: Edit. Victor B Victor.
Paulina Anastasiu
Gavril Negrean
25.07.07

2255 Centaurea pontica

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Vineţele, Dioc, Zglăvoc
Centaurea pontica Prodan & E.I. Nyárády
Pontic Knapweed
2255
This knapweed is a biannual, growing erectly some 80 – 100 cm high, branching from its
base. It flowers from June to July. It is confined to the Danube Delta coast, occurring in
stable coastal dunes with other herbaceous vegetation. The total population is stable at
between 100 and 250 plants. It is listed in the global Red Data Book, and is threatened
by coastal management works and building roads to beaches. The existing population
should be closely monitored and a strictly protected area for it established at Sulina.
Plantă bianuală, cu rădăcina îngroşată, fusiformă. Tulpina este înaltă de 80-100 cm,
erectă sau ascendentă, ramificată de la bază. Frunzele tulpinale inferioare şi mijlocii
sunt sesile, penat-fidate, cu lobii lanceolaţi sau liniar lanceolaţi, seraţi şi mucronaţi; cele
superioare sunt lanceolate, dinţate, mucronate. Pe ambele feţe frunzele prezintă peri
creţi, diseminaţi. Pe margini şi pe nervurile feţei inferioare sunt prezente setule. Antodiile
sunt mari, lat cilindric ovoidale, lungi de 16-18 mm şi late de 10-12 mm, lung
pedunculate. Foliolele involucrale sunt glabre; cele interne sunt liniare şi au la vârf un
apendicul scarios şi ovat; celelalte sunt lat ovate şi au vârful terminat cu un spin tare,
patent ce poartă la bază, pe fiecare parte, câte trei spinişori, doi superiori mai rigizi şi
unul inferior mai moale şi mai subţire. Florile au corola palid purpurie, acoperită cu
glande sesile. Achenele sunt lungi de 4 mm, glabre, lipsite de papus. Înfloreşte în iunieiulie.
La C. calcitrapa L., specie cu care se aseamănă, antodiile sunt mai mici (10-12 mm),
sesile sau scurt pedunculate. De asemenea, spinul apical al foliolelor involucrale la C.
pontica este mai mare, de circa 30 mm, comparativ cu cel de la C. calcitrapa care este
de doar 10-18 mm. Achenele au 4 mm lungime la C. pontica şi 2.5 mm la C. calcitrapa.
Din aceeaşi secţie face parte C. iberica Trev., aceasta prezintă achene cu papus.
2130 Dune maritime fixate cu vegetaţie erbacee (dune gri)
TL: Sulina, Ciotic (Sf. Gheorghe)
101-250 indivizi, stabilă
Pe nisipuri litorale; locuri ruderalizate din zona litorală.
Listare în documente naţionale şi internaţionale: Directiva Habitate, Lista Roşie IUCN,
Convenţia de la Berna, Listele Roşii Naţionale (Oltean & al. 1994, Boşcaiu & al. 1994,
Dihoru & Dihoru 1994).
Ameninţări: lucrările de amenajare a zonele litorale, construcţia de drumuri spre plajă.

Recomandări: monitorting-ul populaţiilor existente. Delimitarea unor suprafeţe cu regim
de strictă protecţie astfel încât modificările de peisaj care au loc în zona litorală a Sulinei
ca urmare a amenajărilor din zona de plajă să nu afecteze populaţiile de C. pontica.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

• Population size in
the site

peste 200 indivizi





planta este cunoscută doar de la
Sulina. Prezenţa la Ciotic nu este
confirmată de date recente. Nu
există un studiu populaţional asupra
acestui taxon, prin urmare unele
atribute sunt greu de definit.
Recomandăm menţinerea numărului
actual de indivizi.

• Population trend in
the site

o reducere a populatiilor
existente mai mica de 5 %
poate fi acceptata





un declin numeric al populaţiei
existente poate fi acceptat numai
dacă acesta este determinat de
condiţii nefavorabile naturale
(inundaţii, îngheţ etc.).

• Population present
in the site

indivizi rari, distribuiţi în raza
localităţii Sulina





• Minimum viable
population size

cel puţin 200 indivizi





• Evidence of
reproduction /
recruitment

seminte viabile la peste 50 %
din indivizii populatiei



*

• Population
structure

planta este bianuală; trebuie să
fie prezenţi atat indivizi juvenili,
cat şi maturi, cu flori şi seminţe





evaluarea acestui atribut se va face
începând cu sfârşitul lunii iunie şi
până toamna

• Survival rates

cel putin 2/3 din juvenili trebuie
să ajungă la maturitate.



*

dispariţia indivizilor maturi după
fructificare este un proces natural.

nu



nu se admit reduceri ale
suprafetelor în care se află
Centaurea pontica



DIRECT
Quantity

avand în vedere fluctuaţiile anuale
ale mărimii populaţiei de la Sulina
(observate de noi în urma
cercetărilor de teren efectuate),
recomandăm monitorizarea anuală şi
aplicarea unor măsuri de conservare
ex situ în cazul în care din motive
naturale populaţia scade drastic

Population
dynamics

Genetic diversity
• Hybridisation

deşi hibridizarea este un fenomen
frecvent la reprezentanţii genului
Centaurea, în acest caz nu se
cunosc hibrizi. Speciile foarte
apropiate (Centaurea calcitrapa şi
Centaurea iberica), cu care teoretic
ar putea da naştere unor hibrizi, nu
cresc spontan în zona Sulina.

INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species



precizăm că Centaurea pontica este
plantă endemică în Dobrogea şi că
Sulina reprezintă singura localizare
certă a acetui taxon.

Habitat condition
• Structure of
associated
vegetation layers

50-100 cm înălţime; acoperire
cu vegetaţie 30-50%

*

un procent mai mare al gradului de
acoperire poate împidica dezvoltarea
tufelor de Centaurea pontica.

• Species
composition of
associated plant
community

Euphorbia seguieriana,
Convolvulus persicus, Linum
austriacum, Tribulus terrestris,
Erodium cicutarium, Alyssum
desertorum, Malva neglecta,
Bromus sterilis, Bromus
hordeaceus, Hordeum
murinum, potentilla reptans,
Trifolium fragiferum, Lolium
perenne, Cynanchum acutum,
Samolus valerandi

*

• Substrate
conditions

salinitate redusă (70-150 g
săruri solubile/ 100 g sol)





Xanthium spinosum, Xanthium
italicum, Datura stramonium,
Conyza canadensis. Aceste
specii trebuie să fie absente
sau foarte rare.





• Recreation and
tourism

Amenajări de drumuri, plaje,
zone destinate pentu recreare
etc.





Alte surse de
informare

Boşcaiu N., Coldea G. & Horeanu C. 1994. Lista Roşie a plantelor vasculare dispărute,
periclitate, vulnerabile şi rare din Flora României. Ocrot. Nat. 38 (1): 45-56.
Ciocârlan V. 1999. Lista Roşie a plantelor vasculare din Rezervaţia Biosferei Delta
Dunării. Acta Horti Bot. Bucurest. 1997(27): 147- 152.
Ciocârlan V. 2000. Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta.
Bucureşti: Edit. Ceres. P: 207
Dihoru G. & Dihoru Alexandrina 1994. Plante rare, periclitate şi endemice în flora
României – Lista Roşie. Acta Horti Bot. Bucurest. /1993-1994/: 173-197.
Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V. & Mihăilescu
Simona 1994. Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze,
documentaţii de ecologie I/1994: 1-52.
Prodan I. 1930. Centaureele României (Centaureae Romaniae). Monographie. Cluj:
Inst. Arte Grafice "Ardealul", 256 pp. + 43 tab. + 63 Pl. + 3 hărţi.
Prodan I. & Nyárády E.I. 1964. Genul 582. Centaurea L. In: Flora R.P. Române (red. pr.
T. Săvulescu), vol. IX. Bucureşti: Edit. Academiei Române.
Sârbu Anca, Negrean G., Pascale Gabriela & Anastasiu Paulina 2006. Globally and
European threatened plants present in Dobrogea (South-Eastern Romania). Pp. 116 –
122. In: Gafta D. & Akeroyd J.R. (Eds.), Nature Conservation. Concepts and Practice.
Heidelberg: Springer Verlag. ISBN-10:3-540-47228-2; ISBN-13:978-3-540-47228-5.
Sârbu Anca (Coord.) 2007. Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România. Bucureşti: Edit. Victor B Victor.
Paulina Anastasiu

Competition /
predation
• Introduced /
invasive
competitors

Disturbance

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

24.07.07

activităţile de acest gen trebuie
desfăşurate astfel încât să nu fie
diminuată populaţia de Centaurea
pontica.

2285 Colchicum arenarium

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Brânduşă
Colchicum arenarium Waldst. et Kit.
Sand Saffron
2285
The Sand Saffron grows to about 15 -25 cm high and has rose-lilac flowers that appear
from September to October. It occurs on shifting or fixed sand dunes with damp slacks
in the south-western plain of Romania (Pannonic sand steppes) where the vegetation is
dominated by medium or tall perennial tuft-forming grasses, with patches of bare
ground. Over 40% of this habitat occurs in Ostrovul Mare-Moldova Veche region. The
Romania population is more or less stable at 101 – 250 plants. It needs strict protection
of its habitats.
Plantă perenă cu înălţimea de 15-25 cm. În pământ prezintă un bulbotuber de 25-30
mm lungime, alcătuit din tunici de culoare roşietic-castanie. Frunze lanceolate până la
liniar lanceolate, canaliculate, netede pe margini, glabre. Flori 1-2 cu perigon de cca 10
cm lungime, roz-liliachiu. Laciniile perigonale glabre, liniar-oblongi, de lungi dede 30-50
mm şi late de 8-12 mm, cu 7-9 (13) nervuri. Staminele interne mai lungi decât cele
externe. Antere lungi de cca. 7 mm lungim, galbene. Stile drepte cu stigmate
punctiforme sau scurt decurente. Stigmate de forma unui jgheab decurent pe stilodiu,
cu două margini papiloase, confluente la bază. Capsula lungă de 10-20 mm şi de 6-7
mm în diametru, alungit ovoidală până la ovoidală. Înfloreste în Septembrie-Octombrie
şi fructifică în Martie-Mai.
General description needed
6240 – Pajişti stepice Sub-Panonice
General description needed
DJ: Pajiştea Cetate (Lunca Dunării), Băileşti, V. Desnăţuiului – Lipov
CS: Ostrovul Moldova Veche
101-250 indivizi, putin stabilă. 40% din exemplarele care vegetează pe teritoriul ţării se
regăsesc la Ostrovul Mare-Moldova Veche
În locuri nisipoase, în lunci, islazuri, margini de păduri.
Listare în documente naţionale şi internaţionale: IUCN Red List, Convenţia de la Berna,
Listele Roşii Naţionale.
Ameninţări: Pajiştile în compoziţia cărora se întâlneşte Colchicum arenarium sunt
folosite de către localnici ca păşuni.
Recomandări: monitorting-ul populaţiilor existente. Delimitarea unor suprafeţe cu regim

de strictă protecţie, astfel încât să fie diminuat sau chiar eliminat factorul antropic
exercitat prin păşunatul iraţional.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Missing
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Boşcaiu, N., Coldea G., Horeanu, C. (1994). Lista Roşie a plantelor vasculare
dispărute, periclitate, vulnerabile şi rare din Flora României, Ocrot. Nat. 38 (1): 45-56.
Ciocârlan, V. (2000) Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta.
Bucureşti: Edit. Ceres, p. 900
Hayek, A. (1933) Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae, Vol. III, Monocotyledoneae,
Dahlem bei Berlin, Verlang des Repertoriums, Fabekstr. 49, p. 28
Năstase, A., Năstase, M. (2002) Flora nisipurilor din Oltenia, Edit. ALMA, Craiova, p. 82
Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V., Mihăilescu, S.
(1994) Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze, documentaţii de
ecologie I/1994: 1-52.
Sârbu, A. (Coord.) (2007) Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România. Bucureşti: Edit. Victor B Victor.
XXX- 1980, Flora Europea, vol.V, University Press, Cambridge, p. 23
XXX -1966, Flora României, vol. XI, Edit. Acad. Române, Bucureşti, p. 118
Mariana Niculescu
Alexiu Valeriu
11.09.07

2300 Tulipa hungarica

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Lalea Galbenă
Tulipa hungarica Borbás
Hungarica Tulip
2300
The Hungarica Tulip is a perennial plant with large leaves and yellow flowers without
markings at the base of the petals. It grows on rocky limestone soils in the gorge of the
Danube, upstream of the Iron Gates (southwest Romania, northeast Serbia and
Montenegru). The Romanian population is fairly stable at up to 250 plants. It needs
protection of its habitats.
Planta perenă, înaltă de 45-50 cm. Bulb ovoidal, tunicat, bruniu cu bulbili sesili. Tulpină
glabră, frunze glauscente, glabre, de la eliptic-lanceolate până la liniar-lanceolate. Flori
mari, galbene, inodore, cu segmentele perigonale nemaculate, de 4,5-8 cm lungime şi
22-35 mm lăţime. Stamine cu antere galbene de 11-12 mm lungime. Ovar alungit, cu
stigmat de cca. 2 ori mai lat decât ovarul. Fructul este o capsulă alungit-eliptică, de 70
mm lungime, atenuată la ambele extremităţi. Seminţe numeroase, plane, brunii.
Înfloreşte în luna Aprilie.
General description needed
6110*, 8210
S-V României, N-E Serbiei şi Muntenegrului
MH şi CS: V. Dunării, Cazanele Mici , Bălan, Muncei Ciucaru Mare şi Ciucaru Mic,
Cazanele Mari ale Dunării, între Plavişeviţa şi Dubova, Pânza Curii, între Ciorici şi
Frasin, Porţile de Fier.
101-250 indivizi, putin stabilă.
Pe stânci calcaroase foarte abrupte.
Listare în documente naţionale şi internaţionale: IUCN Red List, Convenţia de la Berna,
Listele Roşii Naţionale.
Ameninţări: lucrările de amenajare, construcţiile din zona Porţile de Fier, factorii
antropo-zoogeni.
Recomandări: monitorting-ul populaţiilor existente. Delimitarea unor suprafeţe cu regim
de strictă protecţie astfel încât populaţiile de Tulipa hungarica să nu fie afectate de
factorii antropo-zoogeni.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised

Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Boşcaiu, N., Coldea, G. & Horeanu, C., 1994, Lista Roşie a plantelor vasculare
dispărute, periclitate, vulnerabile şi rare din Flora României. Ocrot. Nat. 38 (1): 45-56.
Ciocârlan, V. , 1990, Flora ilustrată a României, Vol. II, Bucureşti: Edit. Ceres. P: 402
Coste, I., Faur, A., 1970, Cercetări asupra speciei Tulipa hungarica Borb. în România,
Ocrotirea Naturii, T 14, nr. 2, Bucuresti, p. 203-208
Oltean, M., Negrean,. G., Popescu, A., Roman, N., Dihoru, G., Sanda, V. & Mihăilescu
S., 1994, Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze, documentaţii
de ecologie I/1994: 1-52.
Sârbu Anca (Coord.), 2007, Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România.
Bucureşti: Edit. Victor B Victor
XXX -1966, Flora României, vol. XI, Edit. Acad. Române, Bucureşti, p. 297
XXX- 1980, Flora Europea, Vol.V, University Press, Cambridge, p. 30
Mariana Niculescu

13.08.07

2318 Stipa danubialis

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Colilie
Stipa danubialis Dihoru et Roman
Danube Feather-grass
2318
The Danube Feather-grass is a perennial, densely clumped grass, with stems 80 – 90
cm long having 5 nodes. The seeds have long, twisted and hairy awns, hence the name
feather-grass. It is endemic to grassland on the hilly left bank of the Danube, in the Iron
Gates region, between Gura Văi and Dudaşu Schelei (south-west of Romania). The
population is stable at about 250 plants.
Plantă perenă, hemicriptofită, dens cespitoasă, cu tulpina înaltă de 80-90 cm. Frunzele
sunt plane, de 2,3-2,5 cm lăţime cu laminele glabre pe faţa inferioară şi scabre pe faţa
superioară şi margini. Tecile frunzelor inferioare retrors sacbre. Ligula are o lungime de
3,5-7 mm. Inflorescenţa este un panicul alcătuit din 9-12 siculeţe inserate pe un rachis
glabru. Lema 23-25 mm, cu aristă bigeniculată , complet păroasă de 28-36 cm,
castaniu-brunie. Înfloreşte în luna Mai. Plantă endemică pentru România.
6240* Pajişti stepice subpanonice (Sub-pannonic steppic grasslands)
MH: Porţile de Fier, între Gura Văi şi Dudaşu Schelei.
Peste 250 indivizi, stabilă.
În etajul gorunului, pe coaste pietroase, stâncoase, conglomerate silico-calcaroase.
Listare în documente naţionale şi internaţionale: IUCN Red List, Convenţia de la Berna,
Listele Roşii Naţionale.
Ameninţări: impactul antropic prin contrucţiile din zona Porţilor de Fier, turismul şi
păstoritul iraţional.
Recomandări: monitorting-ul populaţiilor existente. Delimitarea unor suprafeţe cu regim
de strictă protecţie, astfel încât modificările de peisaj care au loc în zona Porţilor de Fier
să nu afecteze populaţiile de Stipa danubialis.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent – not prioritised
Alte surse de
informare

Boşcaiu, N., Coldea, G. & Horeanu, C., 1994, Lista Roşie a plantelor vasculare
dispărute, periclitate, vulnerabile şi rare din Flora României. Ocrot. Nat. 38 (1): 45-56.
Ciocârlan, V. , 1990, Flora ilustrată a României, Vol. II, Bucureşti: Edit. Ceres., p. 553
Oltean, M., Negrean,. G., Popescu, A., Roman, N., Dihoru, G., Sanda, V. & Mihăilescu
S., 1994, Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze, documentaţii
de ecologie I/1994: 1-52.
Sârbu Anca (Coord.), 2007, Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România.
Bucureşti: Edit. Victor B Victor

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

XXX -1972, Flora României, vol. XII, Edit. Acad. Române, Bucureşti, p. 197
XXX- 1980, Flora Europea, Vol.V, University Press, Cambridge, p. 250
Niculescu Mariana
Alexiu Valeriu, S. Matacă
03.08.07

2327 Himantoglossum caprinum

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Ouăle Popii
Himantoglossum caprinum (M.Bieb.) Spreng.
Goat Orchid
2327
The Goat Orchid is a perennial that grows some 30 – 80 cm high with a dramatic, untidy
flower spike bearing up to 80 flowers. It has four or five broad, blunt, rather fleshy leaves
which form a bulky rosette in autumn, and four to five stem leaves. The flower is hooded
with a very long pink and mauve lower tongue. The flowers smell strongly of goats. It is
very rare and vulnerable in Romania and Europe as a whole. It occurs from the forest
steppes to beech forests, in meadows and shrubland, sometimes on limestone soils.
Goat Orchid populations are usually small, and seed production is low. It needs strict
control of plant collecting, grazing, and deforestation.
Specie perenă din familia Orchidaceae. Plantă cu rădăcini tuberizate, tulpină simplă,
neramificată, de 30 – 80 cm. Frunze simple, întregi, alterne, ovate până la lanceolate.
Flori hermafrodite, zigomorfe, în inflorescenţă spiciformă, au miros neplăcut. Învelişul
floral este perigon petaloid. Tepalele superioare (coiful) sunt albicioase – verzui, cu
striuri roşii – violacee, pe faţa internă purpuriu – punctate. Labelul mult mai lung decât
celelalte tepale, este trilobat, cu pinten scurt; lobul median are între 4 şi 9 cm lungime,
este îngust, violaceu, spiralat înainte de înflorire. Ovarul este inferior, tricarpelar, sesil,
răsucit. Fruct capsulă valvicidă.
Himantoglossum caprinum (M.Bieb.) Spreng. [cu denumirea actualizată
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. subsp. caprinum (M.Bieb.) H.Sund.] este
asemănătoare cu Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. În Flora Europaea (http://rbgweb2.rbge.org.uk) subsp. caprinum este endemică şi recunoscută doar pentru Crimeea.
În Flora României, Listele Roşii Naţionale şi literatura de specialitate este citată pentru
ţara noastră doar Himantoglossum hircinum eventual cu specificarea sensu lato. Totuşi,
apar referinţe despre H. caprinum şi pentru Ungaria, Cehia, Slovacia, Croţia, Bulgaria,
Albania, Turcia, în pajişti mai xerofile şi cu substrat calcaros, adesea în Cleistogeno –
Festucetum rupicolae. Se pare că specia H. caprinum a fost mult mai frecventă în
secolul trecut, în Europa centrală şi sudică, azi gasindu-se exemplare tot mai puţine.
Caracterele morfologice şi majoritatea citărilor din fişă se referă deci la Himantoglossum
hircinum s.l.
Sporadică din zona silvostepei până în subetajul fagului: rarişti, margini de păduri,
tufărişuri, pajişti, mai ales pe substrat calcaros. Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia,
Dobrogea, sudul Moldovei. Quercion petraeae, Orno-Cotinetalia, Mesobromion. Car.:
Geranion sanguinei. Rară.
Răspândirea genului: Europa centrală şi sudică, Crimeea, Asia Mică, Africa de N.
MS: Sighişoara, Criş; SB: Caşolţ, Guşteriţa; AB: Alba - Iulia; BH: Dl. Şimleului - Oradea;
AR: Ghioroc, M-ţii Zarandului; TM: Lugoj; CS: M-ţii Ţarcu, Bolvaşniţa, Anina, M-ţii
Semenic, Cheile Nerei – Beuşniţa, pe Valea Mare - Platforma Cărbunari, lângă
Stânăpari (Moldova Nouă spre Sasca Montană), Băile Herculane; MH: Sviniţa, Tisoviţa,

Population
Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Plavişeviţa, Domogled – Valea Cernei, Porţile de Fier, Vârciorova, Dudaşul Schelei,
Podişul Mehedinţi, lângă peştera Topolniţa, Cerneţi, Malovăţu, Tarniţa, Gura Motrului;
GJ: Cheile Sohodolului, Polovragi, Piatra Cloşani; DJ: Bucovăţ, Leamna, Işalniţa,
Cernelele de Jos, Gura Văii - Podari; OT: pd. Reşca; DB: Teiş – Târgovişte, între Mân.
Dealul şi Mân. Viforâta pe Valea Sasului; PH: Scăieni - Ploieşti; GR: Comana, Ghimpaţi;
BZ: bazinul Râmnicului Sărat, Vulcanii Noroioşi (Berca, Scorţoasa); IF: pd. Cernica, pd.
Băneasa Nemţoaicei, Periş, Ciolpani, Mân. Căldăruşani, Răduleşti, Brăneşti, Pd.
Căscioarele, Crovu, Comana, Călugăreni, Crucea de Piatră, Bucureşti: Mogoşoaia,
Băneasa, Otopeni; IL: Speteni; CT: pd. Hagieni, Canaraua Fetii şi Esechioi, Murfatlar,
Gura Dobrogei, Dumbrăveni, Valea Urluia, Lacul Vederoasa; TL: M-ţii Măcinului, Pod.
Babadag, Pod. Casimcei, Caugagia, Nifon, pd. Ţiganca, Luncaviţa; VS: Pod. Bârladului;
IS: Schitul Stavnic, Ciurea, Bârnova.
Specia apare de obicei cu frecvenţă şi abundenţă reduse, mai rar populaţiile sunt
reprezentate de un număr ridicat de indivizi.
Geofită, înfloreşte în perioada mai – iunie. Specie submediteraneană, atlantică,
xeromezofilă, subtermofilă. Preferă marginile pădurilor de fag, tufărişuri sau pajişti de pe
substrat calcaros. Întâlnită mai frecvent în jumătatea sudică a României: Banat, Oltenia,
Muntenia, Dobrogea.
Specie rară, vulnerabilă. Inclusă în Lista speciilor vasculare vulnerabile, periclitate şi
rare din România, cuprinsă în Listele Roşii naţionale, selectate pentru criteriul B –
Diversitate vegetală şi Lista speciilor ameninţate la nivel European şi care se regăsesc
şi în România, Directiva Habitate – Anexele IIb şi IVb. Himantoglossum caprinum este
conservată, în România, în cadrul a 10 SCI-uri din reţeaua Natura 2000. Factorii care ar
putea periclita existenţa speciei sunt şi cei care afectează habitatele caracteristice:
păşunatul, defrişările, turismul necontrolat şi recoltarea plantelor, eroziunea solurilor în
zonele cu tufărişuri instalate pe roci calcaroase. Măsurile de conservare trebuie să
includă controlul strict al tăierilor arborilor, al accesului turiştilor în unele arii protejate,
interzicerea recoltării speciei şi a păşunatului.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

minim 5 indivizi/100 m2 sau
minim 10 indivizi/site.

*

*

maximum 5% din populatie.





nu se accepta reducerea
suprafetei habitatului cu mai
mult de 5%.





• Species
composition of
associated plant
community

minim 25% din speciile
caracteristice pajistilor,
padurilor de stejari si
tufarisurilor de pe stancarii, mai
ales de pe substrat bazic.

*

*

• Maintenance of
specific habitat

existenta - pe minimum 50%
din suprafata pe care este





Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity
• Minimum viable
population size

in functie de dimensiunile sit-ului.

Population
dynamics
• Population losses
INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species
Habitat condition
Quercus pubescens, Q. petraea, Q.
cerris, Q. frainetto, alte specii de
Quercus, Fraxinus ornus, F.
excelsior, Carpinus betulus, C.
orientalis, Cotinus coggygria, Tilia
tomentosa, Syringa vulgaris, Fagus
sylvatica, Poa nemoralis, Festuca
rupicola, Festuca drymeia, F.
heterophylla, F. valesiaca, Dianthus
giganteus, Chrysopogon gryllus

features supporting
the species

prezenta specia - a padurilor,
tufarisurilor si pajistilor, uneori
cu roci la suprafata.

Maintenance
requirements
prezenta a minimum 2 specii
de polenizatori.

*

*

• Grazing and
mowing

pe maximum 5% din suprafata
din sit unde se gaseste specia.





• Forestry operations

pe maximum 25% din
suprafata sit-ului unde se
gaseste specia.



*

• Recreation and
tourism

pe maximum 25% din
suprafata acelor sit-ului unde
specia apare cu populatii bine
reprezentate.

*

*

Alte surse de
informare

Boşcaiu N., 1971 - Flora şi vegetaţia Munţilor Ţarcu, Godeanu şi Cernei, Bucureşti, Edit.
Academiei Române
Boşcaiu N., Coldea G., Horeanu Cl., 1994 – Lista roşie a plantelor vasculare dispărute,
periclitate, vulnerabile şi rare din flora României, „Ocrotirea Naturii”, 38 (1)
Buia Al., 1959 - Plante rare pentru flora R.P.R., existente în Oltenia, Ocr. Nat., 4, 13-42
Chifu T., colab, 2006 – Flora şi vegetaţia Moldovei, Ed. Univ. „Alexandru Ioan Cuza”,
Iaşi
Ciocârlan V., 2000 – Flora ilustrată a României, Ed. Ceres, Bucureşti
Coldea Gh., colab., 2003 – Ghid pentru identificarea importantelor arii de protecţie şi
conservare a plantelor din România, Ed. „alo, Bucureşti!”
Dihoru G., Dihoru Alexandrina, 1994 – Plante rare, periclitate şi endemice în flora
României – Lista roşie, Acta Bot. Horti. Buc., Bucureşti
Dobrescu C., 1974 - Cercetări asupra florei şi vegetaţiei din Bazinul Superior al
Bârladului (Podişul Central Moldovenesc), Teză de doctorat, Univ. Bucureşti
Dolţu M. I., colab., 1983 - Caracterizarea ecologică si fitocenotică a florei terenurilor
nisipoase din România, St. Com., Muz. St. Nat. Brukenthal, Sibiu
Drăgulescu C., 2003 - Cormoflora judeţului Sibiu, Edit. Pelecanus, Braşov
Maloş C., colab., 1982 - Argumente botanice pentru constituirea rezervaţiei Muntele
Piatra Cloşani, Ocr. nat. med. înconj., 26, 75-81
Matacă Sorina Ştefania, 2003 - Parcul Natural Porţile de Fier. Floră, vegetaţie şi
protecţia naturii. Edit. Universitaria Craiova
Morariu I., 1940, Plante noi sau rare din jurul Bucureştilor, Bul. Grăd. Bot. Cluj-Napoca,
XX, 148-150
Oprea Ad., 2005 - Lista critică a plantelor vasculare din România, Edit. Univ. “Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi
Panţu Z., 1915 - Orchidaceele din România, Bucureşti, Edit. Acad. Române
Parincu Mariana, 1997 - Rezervaţiile Hagieni, Dumbrăveni, Canaraua Fetii şi Esechioi,
Teză de doctorat, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi
Pop I. (coord.), 1978 - Flora şi vegetaţia Munţilor Zarand, Cluj-Napoca, Contrib. Bot., 5215
Roman N., 1974, Flora şi vegetaţia din sudul Podişului Mehedinţi, Bucureşti, Edit. Acad.
Române
Rösler R., 2003 - Zur Chorologie der Orchideen Rumäniens, Journal Europäischer
Orchideen, 35 (2), 241-306
Sârbu Anca (coord.), 2007 – Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România, Ed. Victor B Victor, Bucureşti
Schrött L., Sinitean A., 2002 – Contributions to the Knowledge of Some Rare Species of
the Gorgan’s Hillocks (Caraş – Severin County), Proceedings of the Symposium

• Presence of other
required organisms

printre polenizatori se numara unele
specii de bondari, viespi, albine.

Disturbance

interzicerea colectarii speciei,
delimitarea acelor zone din sit-uri
unde specia este mai abundenta si
limitarea accesului turistilor, pentru
conservarea unor populatii viabile.

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:
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„Studies of Biodiversity – West Romania Protected Areas”, University of Agricultural
Sciences Timişoara, May 9-10, 2002, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 25-28
Ştefan N., 1980 - Cercetarea florei şi vegetaţiei din bazinul superior şi mijlociu al râului
Râmnicu Sărat, Teză de doctorat, Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi
Tarnavschi I., colab., 1974 - La flore du complexe de Comana, Acta Bot. Horti
Bucurest., 239-287
*** Flora R.P.R., 1952-1976 – Ed. Acad. R.P.R., Bucureşti
*** www.terra.hu/haznov/htm/Himantoglossum.caprinum.html
*** www.inepo.com
*** http://orchideje.net/Himantoglossum_caprinum.html
*** www.bgflora.net
*** http://lomea.org/prirodaEN.html
*** http://www.cro-nen.hr
*** www.britainsorchids.fieldguide.co.uk/
Alma L. Nicolin
Adrian Oprea, Paulina Anastasiu
10.10.2007

2484 Eudontomyzon mariae

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Cicarul
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)
Ukrainian Brook Lamprey
2484
The forefront of the Ukrainian Brook Lamprey is cylindrical, with the body height
representing 5 - 7.0% of the total length. The two dorsal fins have a space between
them and are short. In June, immediately before the breeding season, the two dorsal
fins grow and touch one to another. Adults are generally dark brown above, with light
brown sides and silvery underneath; some individuals are almost entirely black. This
species lives in mountain rivers. The breeding season is from June – July; the larvae
spend long periods in mud, with metamorphosis in autumn. In Romania, this lamprey
has a relatively small range and can be considered as a species with high vulnerability.
It is included in the IUCN Red List, and protected by Law 462/2001, Habitats Directive
and Bern Convention.
Corpul este cilindric în regiunea anterioară (necomprimat lateral) Înălţimea reprezintă
5,3 - 7,0% din lungimea totală. Cele două dorsale sunt relativ scunde şi depărtate. În
decursul lunii iunie, imediat înainte de reproducere, cele două dorsale cresc, se ating şi
se înalţă. Corpul este îngustat în partea anterioară, imediat în urma ventuzei bucale.
Odontoizii plăcii suborale sunt foarte slab individualizaţi, scunzi şi rotunjiţi. Adulţii au
partea dorsală brună închis cu reflexe metalice, laturile brune mai deschis, iar partea
ventrală argintie. Unele exemplare sunt aproape negre. Regiunea branhială bate în
galben-roz. Larvele sunt brune, mai întunecate dorsal; la larvele mari apar pete dispuse
în mozaic, înconjurate cu alb.
Această specie trăieşte în râuri de munte, în zona păstrăvului şi cea lipanului şi
moioagei, mai rar în aval.
Cicarul are o răspândire relativ redusă în apele de munte ale României, sectorul său
fiind însă unul bine delimitat din punctul de vedere al zonării acestor râuri.
No information
Cicarul trăieşte în râuri de munte, în zona păstrăvului şi cea lipanului şi moioagei, mai
rar în aval. Larvele trăiesc înfundate în mâl, în porţiunile liniştite ale râurilor.
Metamorfoza are loc toamna. În cursul perioadei iunie - iulie are loc reproducerea după
care la scurt timp animalele mor.
În România este o specie considerată ca având un areal relativ redus. Pe acest teritoriu
se poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate ridicată. Specia este protejata
prin: Convenţia de la Berna (Anexa 3), Directiva Habitate (Anexa 2), Lista Roşie IUCN,
Legea nr. 462/2001 (Anexa 2) (şi ultimele amendamente) referitoare la ariile naturale
protejate si conservarea habitatelor, florei si faunei salbatice.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
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de:

No further information
Doru Banaduc
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2485 Eudontomyzon vladykovi
No photo
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necesare pentru
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Cicarul
Eudontomyzon vladykovi Oliva et Zanandrea, 1959
River Lamprey
2485
The River Lamprey grows to some 16 – 20 cm long, with a slightly narrower forefront
than back; the maximum body height represent 6 - 8% of its total length. The two dorsal
fins are tall and close together. Adults are dark grey above and whitish underneath. The
River Lampreys live in mountain rivers, where reproduction takes place in June - July
after which the adults die (they do not feed), and metamorphosis occurs in autumn. In
Romania it they have a very restricted distribution and can be considered as having a
high degree of vulnerability. The species is protected by Law 462/2001, Habitats
Directive and Bern Convention.
Înălţimea maximă a corpului reprezintă 6,5 - 7,5% din lungimea totală a acestuia, spaţiul
predorsal 47,5 - 54,5%, cel preanal 67 - 72%. Cele două dorsale sunt înalte şi alăturate.
Corpul este uşor îngustat în partea anterioară. Papila uro-genitală este mai puternic
dezvoltată decât la celelalte specii. Odontoizii labiali externi sunt rari şi mici. Coloritul
adulţilor este cenuşiu-întunecat, cu partea ventrală albicioasă. Adulţii au 156 - 201 mm
şi în stadiul intermediar 170 - 201 mm.
Această specie trăieşte în ape de munte.
Cicarul are o răspândire foarte restrânsă pe teritoriul României.
No information
Această specie nerăpitoare trăieşte în ape de munte. Metamorfoza are loc toamna.
Adulţii nu se hrănesc, de aceea dimensiunile lor scad de la 177 - 201 mm (luna mai) la
156 - 191 mm sfârşitul lunii iunie. Ei stau fixaţi de pietre cu ajutorul ventuzei.
Reproducerea pare a avea loc în râul Bistra Mărului la sfârşitul lunii iunie - începutul
lunii iulie, după care adulţii mor.
Cicarul are o răspândire foarte restrânsă pe teritoriul României fiind considerată aici ca
o specie cu un grad de vulnerabilitate foarte ridicat. Specia este protejata prin: Legea 13
din 1993 (prin care Romania este parte a Conventiei de la Berna), Directiva Europeană
92/43/EEC, prin Legea nr. 462/2001 (şi ultimele amendamente) referitoare la ariile
naturale protejate si conservarea habitatelor, florei si faunei salbatice.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

No further information
Doru Banaduc
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2491 Alosa pontica
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Scrumbia de Dunăre
Alosa pontica (Eichwald) 1838
Danube Shad
2491
The Danube Shad has an elongated body, the caudal peduncle is normal, the pectoral
fins are short. Size and weight? The abdomen is laterally compresed, from the tip of the
mouth to the anal fin base. The dorsal fin is situated approximately in the middle of the
body; its insertion is closer to the tip of the mouth then the caudal fin base. The back is a
deep green-blue, the flanks are silver and the fins are colourless. The males are smaller
then the females. The Danube Shade feeds on other fish and invertebrates
(crustaceans). It is pelagic, anadromous species living in fresh, brackish and salt waters,
wintering in the sea and migrating to breed in large rivers such as the Danube. The
spring migration starts in February-March. It has a restricted distribution in Romania and
can be considered as a low vulnerability species. However, it is protected by the Bern
Convention, Habitats Directive, IUCN Red List and Law 462/2001.
Corpul alungit, pedunculul caudal normal (nescurtat), pectoralele scurte. Numărul
spinilor branhiali variază între 47 şi 66. Scuturile carenei ventrale au în general vârfurile
teşite. Lungimea capului reprezintă 24 - 28,7% din cea a corpului. Lungimea
pedunculului caudal reprezintă 11,8 - 16,5%, înălţimea minimă 7,0 - 10,5%, iar spaţiul
predorsal 45 - 49% din lungimea corpului fără caudală. Spinarea este rotunjită.
Abdomenul este comprimat lateral, de la vârful botului până la baza analei; în urma
analei, marginea ventrală a corpului este rotunjită. Dorsala este situată spre mijlocul
corpului; inserţia ei este mai apropiată de vârful botului decât de baza caudalei su la
egală distanţă. Inserţia ventralelor este situată puţin în urma celei a dorsalei. Anala
situată mult în urma dorsalei; ea este lungă şi scundă, marginea ei aproape dreaptă.
Caudala adânc scobită. Solzii caduci lipsesc pe cap, există pe istm. Spatele este verdealbăstrui intens, flancurile argintii cu un luciu foarte viu, înotătoarele sunt icolore.
Masculii sunt mai mici decât femelele.
Scrumbia de Dunăre este o specie marină migratoare, care iernează în mare şi se
reproduce în fluvii. May be found at depths of 3 to 90 meters.
Scrumbia de Dunăre este o specie cu o răspândire relativ redusă pe teritoriul României.
No information
Scrumbia de Dunăre este o specie pelagică eurihalină marină migratoare, care iernează
în mare şi se reproduce în fluvii. Iernează la adâncimi apreciabile (90 m) şi la distanţe
mari de ţărm. Migraţia de primăvară începe în februarie-martie când bancurile apar la
ţărm. Acestea staţionează în faţa gurilor Dunării, după care urcă înspre amontele
fluviului. Migraţia cea mai intensă are loc în luna aprilie şi începutul lunii mai. Icrele sunt
depuse în mai multe porţii, în bancuri, de obicei noaptea şi dimineaţa. După actul
reproducerii, exemplarele se înapoiază în mare. Ajunse în mare, exemplarele adulte se
retrag la adâncimi relativ mari, nemaiîntâlnindu-se în zona litorală decât ca exemplare
izolate. Imediat după reproducere, puietul este antrenat spre mare; el staţionează un
timp destul de îndelungat în spaţiul îndulcit din faţa gurilor Dunării. Hrana constă
îndeosebi din peşti alături de care au mai fost identificate nevertebrate, îndeosebi
crustacee.

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Pe teritoriul naţional specia are un areal relativ redus. Pe acest teritoriu se poate
considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate scăzută. Specia este protejata prin:
Convenţia de la Berna (Anexa 3), Directiva Habitate (Anexa 2 şi 5), Lista Roşie IUCN,
Legea Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice. În vederea protecţiei acestei specii este necesară
conservarea calităţii apei şi un management optim al amenajărilor hidrotehnice în
funcţie şi de necesităţile acestei specii. De asemenea păstrarea pescuitului în limitele de
suportabilitate a speciei reprezintă un factor de luat în seamă.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Eichwald, C.E. (1838). Bull. Soc. Nat. Moscou.
Antipa G., (1909). Fauna ihtiologică a României, Acad. Rom., Bucureşti.
Antonescu C.S., (1947). Peştii din apele României, Bucureşti.
Bănărescu P.M. (1965). Fauna Republicii Populare Române – Pisces, Osteichthyes,
vol. XIII.
Whitehead, Peter J. P. 1985. Clupeoid Fishes of the World (Suborder Clupeoidei): An
Annotated and Illustrated Catalogue of the Herrings, Sardines, Pilchards, Sprats, Shads,
Anchovies and Wolf-herrings: Part 1 Chirocentridae, Clupeidae and Pristigasteridae.
FAO Fisheries Synopsis, no. 125, vol. 7, pt. 1. Food and Agriculture Organization of the
United Nations. Rome, Italy.

Kolarov, P. (1991). Alosa pontica pontica (Eichwald 1938). In H.
Hoestlandt (ed.) The freshwater fishes of Europe. Vol. 2. Clupeidae,
Anguillidae. AULA-Verlag Wiesbaden.
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Kottelat M. (1997) European freshwater fishes. Heuristic checklist. Biologia,
53/Suplement 5, Bratislava.
Otel V. (2007). Atlasul peştilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
Doru Banaduc
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2511 Gobio kessleri
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Porcuşorul de nisip
Gobio kessleri Dybowski, 1862
Kessler's Gudgeon
2511
Kessler's Gudgeon has a roughly cylindrical body with a slight lateral compression. The
eyes have variable dimensions, but are generally smaller than the space between them.
The upperparts are pale olive with some darker transverse bands. It is found in shoals
that can number hundreds of individuals in the middle sections of large rivers where it
prefers a water speed of between 45 - 65 cm/s, fairly shallow depth and sandy beds.
The breeding season is in June. It feeds on diatoms and invertebrates. This fish is fairly
widely distributed in Romania. It is included in the IUCN Red List and is protected by
Law 462/2001, Habitats Directive and Bern Convention.
Corpul scund şi gros sau relativ înalt şi slab comprimat lateral. Pedunculul caudal gros
şi cilindric, grosimea sa în general mai mare decât înălţimea minimă. Ochii de mărime
foarte variabilă, în general apreciabil mai mici decât spaţiul interorbitar. Solzii laterali
totdeauna simţitor mai înalţi decât lungi. Mustăţile de lungime variabilă. Pietul şi istmul
nu au solzi. Solzii spatelui sunt prevăzuţi cu striuri epiteliale în relief. Anusul este situat
mai aproape de baza ventralelor decât de inserţia analei.
Trăieşte în cursul mijlociu al râurilor mari din partea inferioară a zonei scobarului până în
zona crapului; în unele râuri mici de şes trăieşte în zona cleanului. Prezenţa speciei este
legată de o viteză a apei de 45 - 65, rar până la 90 cm/s; această viteză este
caracteristică râurilor de câmpie, şi anume porţiunilor lor puţin adânci, cu substrat
nisipos.
Porcuşorul de nisip este o specie relativ răspândită pe teritoriul României.
Nu există studii populaţionale pe regiuni întinse astfel încât să fie posibilă o aproximare
statistică relevantă a dimensiunilor populaţiilor acestei specii.
Trăieşte în cursul mijlociu al râurilor mari din partea inferioară a zonei scobarului până în
zona crapului; în unele râuri mici de şes trăieşte în zona cleanului. În porţinile de râu cu
o viteză a apei de 45-65 cm/s, puţin adânci, cu fund nisipos, indivizii speciei sunt
numeroşi, trăiesc în cârduri mari de până la câteva sute de exemplare. Puietul formează
cârduri mari, care stau în apa mai înceată. Reproducerea are loc în luna iunie. Hrana
constă mai ales din diatomee, mai apoi din nevertebrate.
Pe teritoriul naţional specia are un areal relativ întins; arealul se află în uşoară scădere
în ultimii zeci de ani. Pe acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu
vulnerabilitate scazută/medie. Specia este protejata prin: Convenţia de la Berna (Anexa
3), Directiva Habitate (Anexa 2), Lista Roşie IUCN, Legea 462 (Anexa 2).

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute
DIRECT

Acceptable limits

FC

no decline in density below a
few tens of individuals per 2 –
3 km length of the river



Quantity
• Population present
in the site

MP

Comments on attribute assessment

Population
dynamics
at least three year-classes
should be present in significant
densities
at least 40% of the population
should consist of 2+ fish



• Hydrology

oligo-ß-mesosaprobic or ßmeso-α-mesosaprobic



• Water quality

river ecological state good or
possibly moderate



Alte surse de
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Habitat condition
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Carpathian Fish Index of Biotic
Integrity score at least 4

2522 Pelecus cultratus
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Sabiţa
Pelecus cultratus (Linnaeus) 1758
Ziege
2522
The Ziege has a long and very compressed body, reaching 25 - 35 (up to 50) cm long
and weighing over 1 kg.. The eyes are big and situated at the front of the head, just
behind the small, almost vertical mouth. The anal fin is very long. The tail fin is strong
with the lower lobe longer than the upper one. The upperparts are dark blue or greenblue, the flanks are a shiny silver, and the underparts are white. The pectoral and dorsal
and caudal fins are grey, the rest of the fins are pale yellow. This fish lives in large
lowland rivers, lakes and in the coastal where freshwater persists. It has a fairly
restricted distribution in Romania, and has a low vulnerability. It is included in the IUCN
Red List and is protected by Law 462/2001, Habitats Directive and Bern Convention.
Corpul alungit, mult comprimat lateral; înălţimea maximă reprezintă 21 - 27% din
lungimea corpului fără caudală, iar grosimea 35 - 47% din înălţime. O carenă ventrală
foarte ascuţită, lipsită de solzi, se ăntinde de sub operculi până la anală. Profilul dorsal
al corpului este, la majoritatea exemplarelor, o linie aproape orizontală, de la bot până la
inserţia caudalei; mai rar, profiluleste uşor convex. Lungimea capului formează 18,5 21,5% din cea a corpului. Ochii sunt foarte mari, situaţi în jumătatea anterioară a
capului; diametrul lor reprezentând 23 - 28% din lungimea capului. Gura este superioară
şi aproape verticală, mică. Falca inferioară proeminează înaintea celei superioare, dar
nu ajunge până la acelaşi nivel dorsal ca cea superioară. Dorsala este situată foarte
posterior, spaţiul predorsal reprezintă 65 - 70% din lungimea corpului. Marginea dorsalei
este uşor concavă. Anala foarte lungă, mult mai anterior decât posterior, cu marginea
concavă. Caudala puternică, adânc scobită, lobul inferior mai lung decât cel superior.
Solzii sunt mici, subţiri, caduci, acoperă corpul în întregime, inclusiv faţa dorsală a
capului până la ochi, pieptul şi istmul. Linia laterală începe la capătul superior al
opercularului, se îndreaptă înapoi, apoi vertical în jos, după care descrie o serie de
ondulaţii. Spre partea posterioară a corpului devine aproape dreaptă, fiind mai apropiată
de faţa ventrală decât de cea dorsală a corpului. Faţa superioară are un colorit albastruînchis sau verde-albăstruie cu luciu metalic puternic, flancurile argintii strălucitoare, faţa
ventrală albă, pectoralele, dorsala şi caudala cenuşii, celelalte înotătoare gălbui. În mod
obişnuit atinge lungimea de 25 - 35 cm, maximum 50 cm şi peste 1 kg.
Trăieşte în fluvii şi râuri de şes, precum şi în multe lacuri mari interioare; frecvent şi în
limanurile şi lacurile litorale, precum şi în părţile îndulcite ale mărilor.
Sabiţa are o răspândire relativ redusă pe teritoriul României, în comparaţie cu alte specii
de peşti.
No information
Este o specie foarte bună înotătoare. Trăieşte în fluvii şi râuri de şes, precum şi în multe
lacuri mari interioare; frecvent şi în limanurile şi lacurile litorale, precum şi în părţile
îndulcite ale mărilor. În bălţile de inundaţie ale Dunării pătrunde primăvara, iar după
reproducere se reântoarce în Dunăre; prea puţine exemplare rămân şi iarna în bălţi. În
lacul Razelm se întâlneşte tot anul, deci pare sedentar. Unele exemplare rămân în
permanenţă în râuri. Reproducerea are loc în lunile aprilie - iunie. O femelă depune între
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10.000 şi 60.000 boabe de icre. Icrele sunt semipelagice. Hrana este alcătuită din
plancton (mai ales tineretul), nevertebrate bentonice, insecte aeriene şi peşti de
dimensiuni reduse.
Pe teritoriul naţional specia are o răspândire relativ redusă. Pe acest teritoriu se poate
considera ca fiind o specie cu o vulnerabilitate scăzută. Specia este protejata prin:
Convenţia de la Berna (Anexa 3), Directiva Habitate (Anexa 2 şi 5), Lista Roşie IUCN,
Legea 462 (Anexa 2). Poluarea poate constitui o ameninţare la adresa acestei specii.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Not prepared
Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

No further information
Doru Banaduc
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Fâsa mare
Cobitis elongata Heckel et Kner 1858
Spotted Big Loach
2533
The Spotted Big Loach is long and thin: adults grow to 7.5 – 10.5 cm ( up to 16.5 cm
including the caudal fin) and the maximum height represents 10 - 12% of their length
without the caudal fin. The mouth is small and positioned underneath the head. The
ventral fins insertion is situated a little behind the dorsal fin insertion. The pectoral,
ventral and anal fins are rounded. The basic colour is buff yellow, on which there are
numerous spots and a deep black spot on the base of the caudal fin. This fish lives in
rivers in hilly areas with sandy substrates or, rarely, on gravel. It feeds on algae and
plankton. It has a highly restricted distribution in Romania, with a population of a few
thousands of individuals which has been diminishing during the last few decades. It is a
species with high vulnerability. It is included in the IUCN Red List and protected by Law
462/2001, Habitats Directive and Bern Convention.
Înălţimea maximă reprezintă 9,7 - 12,1% din lungimea fără caudală, iar grosimea
maximă 66 - 86,5% din înălţime. Înălţimea corpului este de la inserţia pectoralelor până
la cea a analei. Gura mică, inferioară. Buza inferoară formează o pereche de prelungiri
posterioare ascuţite, având aspectul unor mustăţi. Pedunculul caudal lung, scund,
comprimat lateral, fără creastă adipoasă dorsală, cu o slabă carenă ventrală în partea
sa posterioară. Inserţia ventralelor situată puţin în urma inserţiei dorsalei. Pectoralele,
ventralele şi anala rotunjite, dorsala cu marginea dreaptă şi colţurile rotunjite, caudala u
marginea dreaptă. Solzii ovoizi, mai înalţi decât lungi, cu zona focală centrală foarte
mare. Culoarea fundamentală este albă, bătând în gălbui; pe acest fond numeroase
pete brune-cenuşii, dispuse în serii regulate. O serie de 12 - 19 pete pe linia mediană
dorsală, rotunjite şi relativ apropiate; spaţiul dintre ele având numeroase puncte brune.
Pe laturile corpului 10 - 13 (rar 9, 14, 15) pete lunguieţe, rotunjite la capete, dispuse
foarte regulat. Aceste pete laterale se întind atât dorsal, cât şi ventral faţă de septul
lonitudinal intermuscular, care se vede prin transparenţă sub forma unei dungi albăstruinegricioase. Între petele dorsale şi cele laterale, pigmentaţia este dispusă sub forma a
trei zone longitudinale. Pe cap există pete scurte, mai mult sau mai puţin şerpuitoare; o
dungă oblică lată de la vârful botului până la ochi, rareori prelungită până la ochi. O pată
oblică, neagră, foarte intensă, la baza caudalei; sub aceasta o pată brună. Masculii
adulţi ajung la 7,6 - 10,5 cm (fără caudală), femelele 12,0 - 14,9 cm fără caudală şi până
la 16,5 cm lungime totală.
Trăieşte în râuri din zona de coline, pe substrat nisipos, mai rar pietriş
Cobitis elongata are o răspândire foarte redusă în România. Arealul acestei specii a
cunoscut reduceri în ultimii zeci de ani.
Se apreciază existenţa speciei pe teritoriul României la câteva mii de exemplare.
Trăieşte în râuri din zona de coline, pe substrat nisipos, mai rar pietriş; în general stă
ascunsă în nisip. Sunt organisme agile. Iarna par a se retrage în sectoarele cu apă mai
adâncă şi mai înceată. Reproducerea a fost observată la sfârşitul lunii mai, probabil că
ea continuă cel puţin în cursul lunii iunie. Hrana constă din diatomee şi alte alge din
perifiton; mai rar consumă larve de insecte
Pe teritoriul national specia are un areal foarte restrâns în comparaţie cu majoritatea
speciilor din România; arealul se află în scădere în ultimii zeci de ani. Pe acest teritoriu
se poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate accentuată tocmai datorită
arealului redus. Specia este protejata prin: Directiva Europeană 92/43/EEC, prin Legea

nr. 462/2001 (şi ultimele amendamente) referitoare la ariile naturale protejate si
conservarea habitatelor, florei si faunei salbatice, lista IUCN a speciilor ameninţate.
Conservation measures needed?
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

no decline in density below one
individual in each 25 – 50m2 of
the river sector



at least three year- classes
should be present in significant
densities
at least 75% of the population
should consist of 2+ fish



• Hydrology

oligo-ß-mesosaprobic



• Water quality

river ecological state good



Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

No further sources

MP

Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity
• Population present
in the site
Population
dynamics
• Population
structure

INDIRECT
Habitat condition

<END>

Doru Banaduc
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Carpathian Fish Index of Biotic
Integrity score at least 4
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Moaca de Brădiş
Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1811)
Tubenose Goby
2553
The Tubenose Goby has relatively high and laterally compressed body, with a large
head and terminal mouth. The eyes are small and directed forwards, while the anterior
nostrils are prolonged as two tubes. The dorsal fins are very close together. The overall
colour is brown-grey or light yellow above, whitish-yellow below, with dark spots on the
head. It occurs in fresh, brackish and (more rarely) saline waters. In rivers it prefers
slow-flowing stretches with muddy bottoms. The Tubenose Goby breeds from the end of
the spring to early summer. Its diet consists of crustaceans, insect larvae, fish eggs and
small fish. It has a relatively small range in Romania, with low vulnerability. It is
protected by Law 462/2001, Habitats Directive and Bern Convention.
Corpul relativ înalt şi comprimat lateral, înălţimea maximă reprezintă 19,0 - 25,0% din
lungimea corpului, iar grosimea 51 - 80% din înălţime. Profilul dorsal este convex şi urcă
puternic de la vârful botului până la ceafă, după care scade. Faţa inferioară aproape
plană. Capul relativ mare, comprimat lateral, întotdeauna mai înalt decât gros. Înălţimea
maximă a capului depăşeşte pe cea a corpului. Gura mare, terminală, aproape
orizontală, foarte puţin oblică în sus; colţurile ei ajung sub nara posterioară sau sub
marginea anterioară a ochiului. Cele două fălci sunt egale dar buza superioară este
foarte puţin proeminentă. Buzele sunt groase şi cărnoase, cea cea superioară se lăţeşte
mult lateral, cea inferioară păstrează aceeaşi grosime. Ochii sunt mici pentru un guvid
(16 - 23,5%) din lungimea capului, ovali, situaţi în jumătatea capului şi privesc lateral; ei
sunt egali sau mai mari decât spaţiul interorbitar. Nările anterioare sunt prelungite sub
forma a două tuburi ce atârnă în jos, deasupra buzei superioare. Pedunculul caudal este
scurt, înalt, puternic comprimat lateral. Cele două dorsale se ating, uneori chiar sunt
puţin cncrescute. Capătul anterior al inserţiei analei este situat simţitor în urma celui al
dorsalei a doua; capătul posterior al ambelor înotătoare aproximativ la acelaşi nivel.
Ventuza ventrală este alungită, îngustată spre vârf, membrana ei fără lobi; lungimea ei
reprezintă 17 - 24% din cea a corpului. Culoarea fundamentală este brună-cenuşie sau
gălbuie; faţa ventrală este gălbuie-albicioasă. Pe laturile corpului există 5 benzi
transversale, castanii sau cafenii, care ajung până aproape de faţa ventrală. Pe cap
există pete întunecate. Înotătoarele dorsale, anală, caudală şi pectorale cenuşii, cu
dungi castanii-roşcate; ventrala uniform cenuşie. Atinge în mod obişnuit 7 - 8 cm.
Trăieşte în mare, ape salmastre şi dulci. Trăieşte în râuri şi pâraie încete, mâloase, dar
mai ales în bălţi şi lacuri, pe fund mâlos sau printre vegetaţie.
Moaca de Brădiş are o răspândire relativ redusă pe teritoriul României, în comparaţie cu
alte specii de peşti.
No information
Este o specie indiferentă la condiţiile de salinitate. Trăieşte în mare, ape salmastre şi
dulci. Trăieşte în râuri şi pâraie încete, mâloase, dar mai ales în bălţi şi lacuri, pe fund
mâlos sau printre vegetaţie. În mare este mai rară decât în apele dulci şi se întâlneşte
mai ales în zonele cu Zostera. Se reproduce la sfârşitul primăverii şi până la mijlocul
verii. În epoca de reproducere masculii devin melanici, înotătoarele pectorale se
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alungesc, peduncului caudal se subţiază. Hrana constă din crustacee şi arve de insecte,
dar şi icre şi puiet de peşte.
Pe teritoriul naţional specia are o răspândire relativ redusă. Pe acest teritoriu se poate
considera ca fiind o specie cu o vulnerabilitate scăzută. Specia este protejata prin:
Convenţia de la Berna (Anexa 3), Legea 462 (Anexa 3B).

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

No further information
Doru Banaduc
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Ghiborţ de Dunăre
Gymnocephalus baloni Holčik şi Hensel, 1974
Danube Ruffe
2555
The Danube Ruffe has a moderately laterally compressed body, with a fairly variable
degree of body width (males are narrower than females) and position of dark markings.
The differences between males and females are not significant, except the fact that the.
The distribution of Danube Ruffe is not well known because it was not separated from
G. cernuus until 1974. It is found in fast-flowing well-oxygenated waters of the lower
stretched of large rivers, with hard substrata. It is a solitary species, with a high degree
of territoriality. It breeds from March – May and feeds on benthic invertebrates and
sometimes small fish. It has a medium/high vulnerability and is protected by Law
462/2001, Habitats Directive and Bern Convention.
Corpul este moderat comprimat lateral. Istmul este acoperit cu solzi. Variabilitatea este
destul de pronunţată în ceea ce priveşte lăţimea corpului şi dispoziţia petelor întunecate
la culoare. La această specie dimorfismul sexual este slab pronunţat, masculii sunt mai
înguşti decât femelele.
Trăieşte în fluvii şi râuri de şes.
Ghiborţ de Dunăre este o specie cu o răspândire relativ redusă pe teritoriul României.
The distribution of Danube Ruffe is not well known because it was not separated from
G. cernuus until 1974.
Răspândirea acestei specii, în special datorită faptului că până de curând era
confundată cu specia Ghiborţ de Dunăre este ralativ puţin cunoscută şi nu există studii
populaţionale pe regiuni întinse astfel încât să fie posibilă o aproximare statistică
relevantă a dimensiunilor populaţiilor acestei specii.
Ghiborţul de Dunăre este o specie strict reofilă şi trăieşte în fluvii şi râuri de şes. Preferă
zonele de fund, bine oxigenate şi cu un substrat tare. Este o specie solitară, fiind activă
atât în timpul zilei cât şi în timpul nopţii. Este caracterizată de un teritorialism accentuat.
Reproducerea are loc în perioada martie - mai, perioadă în care fiecare femelă depune
aproximativ 600.000 - 800.000 icre/kg corp în mai multe intervalle. Ponta nu este păzită.
Hrana constă din nevertebrate bentonice şi rar din puiet de peşte.
Pe teritoriul naţional specia are un areal cunoscut relativ redus. Pe acest teritoriu se
poate considera ca fiind o specie cu un grad de vulnerabilitate medie/ridicată. Specia
este protejata prin: Convenţia de la Berna (Anexa 3), Directiva Habitate (Anexa 4), Lista
Roşie IUCN, Legea 462 (Anexa 2 şi 3A). Pentru protecţia acestei specii este necesară
cunoaşterea arealului său complet în România în vederea determinării posibilelor
ameninţări şi a măsurilor necesare pentru un management corect în cazul bazinelor
hidrografice respective.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Not prepared
Alte surse de
informare
Fisa completata de:

No further information
Doru Banaduc

Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>
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Grivan Mic, Hamster Românes
Mesocricetus newtoni (Nehring, 1898)
Romanian Hamster
2609
The Romanian Hamster grows about 150 – 170 mm long and weighs 80 – 150 g. It is a
European endemic, restricted to lowlands (up to 460 m) along the right bank of the lower
Danube river in northern Bulgaria and Romania. It is found in relatively dry habitats
including barren, rocky steppe and steppe grassland, cereal fields, vineyards, gardens,
and scrubby slopes. The estimated population is about 2,000 individuals. The main
threat is habitat loss and degradation as a result of intensive agriculture, although the
species does inhabit some anthropogenic habitats.
Rozător din fam. Cricetidae, cu corp bondoc, îndesat, cu o dungă neagră pe piept, care
se prelungeşte pe părţile laterale şi înconjoară umerii; blana este cenuşie-cafenie pe
partea dorsală şi albă ventral; pe linia mediană a capului se găseşte o dungă neagră,
subţire. Pungile bucale sunt foarte mari, ajungând până în spatele omoplaţilor.
Membrele sunt scurte, cu 6 tuberculi pe tălpi, iar coada are abia 12 mm.
Craniu cu rostru masiv şi fără foramen interorbital. Biometrie: lungime cap+corp = 150170 mm; lungimea condilobazală = 30,8 – 38,6 mm; greutate = 80-150 g.
Preferă terenurile stepice aride, înţelenite, fără valoare agricolă şi habitatele deschise cu
Medicago. Specia a mai fost semnalată în culturi de cereale, de leguminoase, podgorii
şi grădini. Nu depăşeşte 450 m altitudine.
Specia este endemică, cu un areal foarte restrâns, în Dobrogea şi în NE Bulgariei;
posibil ca aria de răspândire să fie mai largă, dar nu există date. Datele asupra
răspândirii în Dobrogea arată că specia a fost semnalată în toate tipurile de relief de
aici: M-ţii Măcinului, Delta Dunării, Pădurea Babadag, Câmpia aluvionară a Dunării,
zona viticolă Valu lui Traian – Medgidia – Cernavodă, Platoul meridional al Dobrogei,
Pădurea Hagieni.
Ca 2.000 indivizi. Densitatea naturală a populaţiilor este foarte mică; se apreciază că
există o tendinţă de diminuare a efectivelor, dar nu există studii sistematice care să
susuţină afirmaţia.
Specie crepusculară şi nocturnă, rareori activă şi ziua. Grivanul este specie galericolă,
solitară, dar îşi păstrează puii de toamnă până în primăvara următoare. Galeriile pot
ajunge la 1,5 m adâncime, sunt prevăzute cu magazii şi au 2-3 ieşiri.
Se hrăneşte cu părţile verzi ale plantelor spontane şi cultivate, seminţe, rădăcini şi chiar
insecte şi acarieni. O particularitate este hrănirea cu specii de euforbiacee, a căror latex
este otrăvitor pentru alte animale.
Grivanul hibernează, dar cu intermitenţă; în timpul trezirilor se hrăneşte din rezervele
făcute toamna (circa 500 g/individ).
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Prolificitatea este de 4-12 pui la un ciclu de reproducere (unul pe an) iar accesul la
reproducere este la un an (în natură).
Extinderea agriculturii intensive în Dobrogea şi distrugerea habitatelor naturale.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>
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European Mammals. T&AD Poyser Ltd, Academic Press.- Murariu D., 2005. Mamifere
(Mammalia). In: Botnariuc N., Tatole V. (Eds.). Cartea Roşie a Vertebratelor din
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Şoarece de Tatra
Microtus tatricus (Kratochvil, 1952)
Tatra Vole
2612
The Tatra Vole has a length between 91 – 115 mm and weighs 13.0 – 29.5 g. It is found
in two types of habitat: first, humid areas in climax upper montane forest (usually located
in inverse valleys); and second, humid rocky meadows in the subalpine zone. The
species is never found outside natural habitats (e.g. in agricultural land). It is a
European endemic, restricted to the Carpathian mountains of Slovakia, Poland, Ukraine
and Romania (Munţii Maramureşului ; Pietrosul Rodnei: Borşa, valea Runcu), where it is
found at altitudes of 650 to 2,350 m. It is a rare species that occurs in isolated
subpopulations. However, there is no evidence to suggest that range or numbers are
decreasing at present. The total population has been estimated to number 200,000250,000 individuals, of which some 500 occur in Romania. There are not thought to be
any major threats causing significant declines at present. The species requires old,
mature forests below the timberline, hence any logging in those areas would be be
harmful.
Rozător microtid foarte asemănător cu Pitymys subterraneus dar cu coada mai lungă
atât în dimensiuni cât şi în relaţie cu lungimea corpului. Blana este brun-roşcată pe
partea dorsală, albicioasă-cenuşie ventral, fără o limită netă între ele.
Molarul 3 superior are trei triunghiuri distincte şi caracteristice de email. Biometrie:
cap+corp = 91 - 115 mm; coadă = 34 - 45 mm; lungimea condilo-bazală = 23 – 26,3
mm; greutate = 13,0 – 29,5 g.
Şoarecele de Tatra este o specie de rozător tericolă, care preferă habitatele montane
relativ umede: pajiştile subalpine de-a lungul cursurilor de apă, stâncăriile umede,
pădurile de conifere cu strat de sol gros.
Şoarecele de Tatra este specie endemică pentru Europa, cu un areal foarte limitat în
Munţii Carpaţi din Slovacia, Polonia, Ucraina şi România (800 şi 2.350 m ). Specia a
fost semnalată în România de două ori, în Munţii Maramureşului (Pietrosul Rodnei:
Borşa, valea Runcu).
Este o specie foarte rară, cu multe populaţii izolate şi nu există date despre tendinţa de
modificare a numărului de indivizi şi/sau a arealului.
Populaţia din România este estimată la aproximativ 500 exemplare.
Şoarecele de Tatra este present în păşunile şi pajiştile subalpine, la limita superioară a
pădurii. Se adăposteşte în interstiţii dintre pietre sau ocupă galerii ale altor rozătoare,
care adesea sunt situate sub pietre. Se hrăneşte cu plante ierboase , seminţe, muşchi,
mai frecvent în subetajul jneapănului. Duşmanii naturali sunt strigiformele şi mustelidele,
mai rar vulpea. Prolificitatea este estimată la 3-8 cicluri de reproducere pe an, cu 2-4
pui/ciclu, dar datele asupra biologiei acestei specii sunt foarte relative.
Nu există ameninţări punctuale, dar se recomandă păstrarea habitatelor optime şi
evitarea unui păşunat excesiv în localităţile în care specia este semnalată.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>
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2633 Mustela eversmannii
No photo
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Dihor de Stepă
Mustela eversmannii (Lesson, 1827)
Steppe Polecat
2633
The Steppe Polecat occurs in steppe habitats with thinly distributed forest vegetation in
the Dobrogea region. It avoids agricultural monocultures and forests. The population
size is not known but it is considered rare in Romania. Due to land abandonment and
reduced agriculture in hilly areas, the population trend is probably stable. The main
threat is related to habitat deterioration due to agricultural activities. There are no direct
conservation measures being taken; the most urgent needs are field inventories of
population size and distribution, followed by specific management measures.
Este o specie de carnivore de talie mică, având o lungime a corpului de 30-45 cm., iar
lungimea cozii fiind de 15-20 cm. Greutatea corporală variază între 500-800 g.
Picioarele sunt scurte în raport cu dimensiunea corpului, tipic pentru toţi dihorii fiind
aspectul curbat al corpului privit din profil. Blana maroniu – gălbuie, este mai deschisă
la culoare în special pe cap şi pe părţile laterale, fapt care îl deosebeşte de dihorul
comun.
Urmele sunt asemănătoare cu cele ale dihorului comun, deplasarea realizându-se în
salturi.
Specia trăieşte în zona de stepă deschisă, localizată în sud-estul României, în special
în Dobrogea. Dihorul de stepă preferă pajiştile naturale stepice cu vegetaţie arbustivă
rară, evitând zonele cu monoculturi agricole sau terenurile forestiere. Dintre habitatele
caracteristice prioritare la nivel european şi existente în Dobrogea enumerăm: Pajiştile
vest pontice cu Paeonia tenuifolia şi Stepele ponto-sarmatice.
General description needed
Datorită modului de viaţă nocturn, precum şi a importanţei reduse acordate speciei
până în prezent, nu se cunoaşte mărimea populaţiei de dihor de stepă din România. În
arealul său european, specia este considerată rară, fiind foarte selectivă în raport cu
condiţiile de habitat. La noi, se consideră că populaţia a cunoscut un regres datorită
expansiunii agriculturii dar, odată cu abandonarea terenurilor, populaţia de dihori de
stepă are tendinţa de stabilizare.
Atâta timp cât se vor păstra habitatele de pajişti din zona de sud-est a ţării, populaţia de
dihor de stepă va rămâne stabilă.
Perioada de reproducere este în martie – iunie, durata gestaţiei fiind de 40-45 de zile iar
numărul de pui fiind de 4-8 pui, care sunt adăpostiţi în galeriile subterane săpate de alte
specii. Aceste galerii sunt folosite pe tot parcursul anului, dihorul de stepă fiind o specie
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solitară.
În natură, dihorul de stepă este considerat o verigă importantă a lanţului trofic, în
special în ceea ce priveşte relaţiile pradă-prădător în cazul speciilor de mamifere mici.
Astfel, animal cu activitate nocturnă, dihorul de stepă consumă în special rozătoare,
contribuind la realizarea echilibrului natural în ecosistemele dominate de activităţile
agricole.
Evită apropierea de oameni, fiind mai puţin prezent în aşezările omeneşti în comparaţie
cu dihorul comun, dar nu este exclusă prezenţa lui în asemenea zone, uneori
producând pagube prin consumarea ouălelor şi a păsărilor domestice.
Dihorul de stepă este în lista roşie a IUCN – Uniunea Mondială pentru Conservarea
Naturii, fiind considerat specie cu risc redus de dispariţie, dar pentru care se impun
măsuri de monitorizare şi conservare.
Până în prezent, nu au fost luate măsuri de conservare sau de monitorizare a acestei
specii în România. Dispariţia habitatelor naturale de stepă prin antropizare şi
promovarea agriculturii extensive reprezintă principalele ameninţări pe termen scurt iar
lipsa unui plan de acţiune pentru această specie este considerată a fi o ameninţare pe
termen mediu şi lung.
Cartarea şi menţinerea habitatelor preferate de către dihorul de stepă este esenţială
pentru conservarea în viitor a acestei specii care, în mod natural, are densităţi reduse la
noi. De asemenea, estimarea mărimii populaţiei, a localizării acesteia, precum şi a
tendinţei de evoluţie viitoare sunt acţiuni care se impun în perioada următoare.
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2635 Vormela peregusna
No photo
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Dihor Pătat
Vormela peregusna (Guldenstadt, 1770)
Marble Polecat
2635
The Marble Polecat is a rare species in Romania, occurring mainly in the south-eastern
part of the country (Dobrogea region). Suitable habitats are steppic and arid areas with
thinly distributed agricultural and forest land. The population size is not known but is
considered to be stable, mainly because of increasing of land abandonment and less
intensive agriculture within its distribution range. The main threats are related to habitat
destruction due to agricultural practices.The most urgent conservation actions are field
inventories to assess population size, trend and distribution and also to implement a
species action plan.
Dihorul pătat este o specie de carnivore de talie mică, având o lungime a corpului de
30-35 cm., iar lungimea cozii fiind de 15-20 cm. Greutatea corporală variază în cazul
femelelor între 300-600g şi poate ajunge în cazul masculilor până la 750g.
Botul este scurt iar urechile sunt relativ mari şi rotunjite Picioarele sunt scurte în raport
cu dimensiunea corpului care are un aspect general curbat. Blana, de culoare castanie,
este caracterizată de prezenţa unor pete albe-gălbui pe ceafă, spate, părţile laterale şi
coadă. Blana de pe coadă prezintă peri mai lungi decât pe celelalte părţi ale corpului.
Urmele sunt asemănătoare cu cele ale dihorului comun, deplasarea realizându-se în
salturi.
Pe lângă zonele aride şi specifice de stepă, dihorul pătat trăieşte şi în zonele stepice
intercalate cu vegetaţie arbustivă şi forestieră, uneori chiar pe lângă culturile agricole
din zonele aride. Astfel, la noi, el se găseşte în zona de stepă din sud-estul României,
în special în Dobrogea, dar poate fi prezent accidental şi sudul Moldovei. Dintre tipurile
de habitate prezente în România, incluse în legislaţia europeană şi preferate de dihorul
pătat enumerăm: Pajiştile vest pontice cu Paeonia tenuifolia şi Stepele ponto-sarmatice.
General description needed
În România, nu se cunoaşte mărimea populaţiei de dihor pătat, fiind semnalate doar
locaţii în care specia este prezentă.
Se consideră că specia este rară în România, tendinţa de evoluţie a populaţiei în
condiţiile din România fiind stabilă. Atâta timp cât se vor păstra habitatele de pajişti din
zona de sud-est a ţării, populaţia va rămâne stabilă.
Perioada de reproducere este martie – iunie, iar durata gestaţiei este variabilă, fiind
cuprinsă între 240-330 de zile. Aceasta face ca cei 4-8 pui să se nască în perioada
ianuarie-martie, abundenţa prăzii jucând un rol primordial atât în ceea ce priveşte
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numărul de pui dar şi în ceea ce priveşte durata gestaţiei. Aceşti pui sunt adăpostiţi în
galeriile subterane săpate de alte specii, iar după cca. 3 luni puii îşi părăsesc mama,
galeriile fiind folosite pe tot parcursul anului de către aceasta.
Dihorul pătat este o specie solitară, cu activitate în perioadele de răsărit şi amurg,
având văzul puţin dezvoltat dar mirosul fiind foarte fin. Raza sa de activitate este redusă
(cca. 0.5 km2), consumând în special rozătoare, fiind considerat o verigă importantă a
lanţului trofic în zonele stepice şi aride.
Evită apropierea de oameni, fiind mai puţin prezent pe lângă aşezările omeneşti.
Dihorul pătat este inclus în lista roşie a IUCN – Uniunea Mondială pentru Conservarea
Naturii, fiind considerat specie vulnerabilă în Europa, dar cu risc redus de dispariţie în
restul arealului său.
Datorită interesului redus faţă de specie, precum şi a faptului că specia nu intră în
interacţiune cu activităţile umane, până în prezent, nu au fost luate măsuri de
conservare a acestei specii în România. Dispariţia habitatelor naturale de stepă prin
antropizare şi promovarea agriculturii extensive reprezintă principalele ameninţări pe
termen scurt iar lipsa unui plan de acţiune pentru această specie reprezintă una dintre
ameninţările cele mai importante pe termen mediu şi lung.
Cartarea şi menţinerea habitatelor preferate de către specie este esenţială pentru
conservarea în viitor a acestei specii care, în mod natural, are densităţi reduse la noi.
De asemenea, estimarea mărimii populaţiei, a localizării acesteia, precum şi a tendinţei
de evoluţie viitoare sunt acţiuni care se impun în perioada următoare. Având în vedere
că există o lipsă de informaţii legate de existenţa speciei în condiţiile din România,
considerăm că sunt necesare studii de teren detailate, pe o perioadă de mai mulţi ani,
precum şi implementarea cât mai rapidă a unui sistem de monitorizare a speciei.
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Zimbru
Bison bonasus (Linnaeus, 1758)
European Bison
2647*
The European Bison lives in Romania in captivity in two main populations located in
Bucsani-Dambovita (about 40 individuals) and Vanatori-Neamt (about 20 individuals).
The Natural Park Vanatori-Neamt, together with Romanian authorities and partners
from Poland expect to release bisons in the wild, in the Eastern Romanian Carpathians
(Suceava and Neamt areas). This will ensure future connectivity with free ranging
populations from Ukraine and Poland.
The main conservation activities in Romanian conditions are related to increasing the
two existing populations and implementation of specific measures for the future release
of bisons (poaching control, population monitoring, and reducing conflicts with humans).
Cel mai mare dintre speciile de erbivore din Europa, zimbrul este un animal masiv,
având o înălţime la greabăn de până la 2m. Zimbrii au o greutate ce poate ajunge până
la 900 kg., femelele fiind ceva mai mici decât masculii. Caracteristică pentru aceste
animale este prezenţa unei cocoaşe mai proeminente în cazul masculilor.
Capul masiv, prezintă o pereche de coarne bine dezvoltate. Blana este deasă, de
culoare brun castanie, iar în zona cefei şi a gâtului se găseşte o coamă. Coada este
acoperită cu un păr lung pe toată lungimea ei, iar picioarele au blana mai lungă până la
genunchi, în partea inferioară fiind acoperite de o blană cu păr scurt şi des.
Copitele lasă urme mai mari decât cele ale bovinelor domestice, fiind uşor de identificat
în teren.
În România, nu există zimbrii în libertate, de aceea ne referim la cerinţe de habitat ale
exemplarelor din libertate aflate în alte ţări (Polonia, Ucraina, Bielorusia şi Ţările
Baltice).
Zimbrul preferă pădurile de amestecuri de foioase intercalate cu poieni şi cu locuri
umede (utilizate mai ales vara), având nevoie de surse de apă răspândite în tot
teritoriul. În Europa, el se găseşte în zonele altitudinale joase, cu relief puţin accidentat,
vara realizând deplasări relativ mari. În timpul iernii, deplasările se reduc considerabil,
turmele de zimbrii fiind localizate în zonele cu hrană accesibilă, în acest context putând
produce pagube vegetaţiei din acele zone. Hrana constă în principal din vegetaţie
ierboasă, dar şi din frunzele, lujerii, mugurii şi scoarţa speciilor forestiere de esenţă
moale (salcie, plop, tei, scoruş, anin, etc.), precum şi din arbuşti (mur, zmeur şi afin).
General description needed
În România, există mai multe nuclee populaţionale în captivitate, cele mai importante
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fiind la Bucşani-Dâmboviţa şi Vânători-Neamt. Populaţia de zimbrii din România este de
cca. 70 de exemplare, aceasta fiind în continuă creştere, datorită eforturilor realizate de
către Parcul Natural Vânători-Neamţ.
Tendinţa este crescătoare, mai ales datorită faptului că se urmăreşte ca, în perioada
următoare, să se realizeze lansarea zimbrilor în libertate în zona Neamţ-Suceava, astfel
încât să se realizeze conectivitatea cu populaţiile aflate în libertate din Ucraina şi
Polonia.
Zimbrul este un animal sociabil, trăind în cârduri de mărimi variabile, formate din câţiva
indivizi în perioada de vară şi ajungând la peste 30 de exemplare în timpul iernii.
Cârdurile sunt formate din femele şi animale tinere, fiind conduse de câtre o femelă mai
bătrână. Începând cu al patrulea an de viaţă, masculii trăiesc izolaţi, apropiindu-se de
cârduri doar în perioada de împerechere din lunile august – septembrie. În acest
interval, masculii de zimbru luptă pentru formarea şi stăpânirea unor cârduri de
împerechere, formate din 3 – 10 femele. Masculii se împerechează între 6 şi 12 ani iar
femelele între 4 şi 20 de ani. În perioadele de împerechere, masculii devin foarte
agresivi, această agresivitate fiind prezentă şi în cazul femelelor cu pui, care îşi apără
progeniturile.
După o perioadă de gestaţie de 260 – 270 de zile, femelele dau naştere unui viţel, care
îşi poate urma mama în teren după cca. o săptămână. În perioada de naştere a viţeilor
şi până când aceştia îşi pot urma mama, femelele de zimbru trăiesc separate de cârd.
De aceea, în acest interval de timp, viţeii sunt vulnerabili la atacurile prădătorilor, în
special ale lupului şi ursului. După atingerea maturităţii sexuale, în jurul vârstei de şase
ani, viţeii de sex masculin se separă de cârd.
În perioada de vară, zimbrul caută locurile nisipoase, uscate, pentru băi de nisip. Astfel,
spre deosebire de alte specii de ungulate (mistreţi, cervide, etc.), zimbrul nu foloseşte
scăldătorile din zonele umede.
Zimbrul are un comportament prudent faţă de om, preferând liniştea oferită de masivele
forestiere.
La nivel mondial, IUCN consideră specia ameninţată la un nivel critic, mai ales datorită
numărului redus de exemplare (cca. 3000 de zimbri care provin din 12 indivizi) precum
şi a reducerii dramatice a posibilităţilor de a avea zimbrii în sălbăticie.
În cazul României, măsurile de conservare luate până în prezent se referă la crearea şi
dezvoltarea unor nuclee populaţionale în condiţii de captivitate. Efective semnificative
se găsesc în nucleele de la Bucşani - Dâmboviţa (cca. 40 de exemplare) şi Vânători –
Neamţ (cca. 20 de exemplare). Pentru viitor, măsurile de conservare se referă atât la
dezvoltarea acestor nuclee populaţionale, precum şi la crearea condiţiilor pentru
lansarea zimbrilor în libertate. Astfel, se consideră că există posibilităţi de conectare a
populaţiei din România cu populaţiile aflate în libertate în Ucraina şi Polonia. În acest
sens, administraţia Parcului Natural Vânători-Neamţ derulează o serie de activităţi care
urmăresc realizarea unei reţele ecologice cuprinzând habitatele zimbrului din partea de
nord şi est a Carpaţilor româneşti, fiind esenţial ca aceste activităţi să fie susţinute de
autorităţile române şi de instituţiile interesate.
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Triton Comun Transilvan
Triturus (Lissotriton) vulgaris ampelensis
Transylvanian Smooth Newt
4008
This subspecies is rather difficult to distinguish from the nominate one. Adults are up to
11 cm long. Males have a lower, rather smooth, crest. The body is more square in
appearence in males and the tail ends in a filament several millimetres long. Quite often
there are animals without spots on the belly, with an intense orange or reddish central
stripe. It is confined Transylvania, in hilly and mountain areas, between 300 – 1200 m,
quite often found in shallow wells or springs used by cattle. Due to its restricted range it
is considered vulnerable at national level.
Relativ greu de deosebit în faza terestră de *T. v. vulgaris*. Deosebirile sunt maxime la
masculi în timpul perioadei de reproducere. Creasta dorsală este puţin înaltă (2-4 mm),
dreaptă sau doar uşor vălurită. Apare în spatele ochilor, în regiunea occipitală şi creşte
în înălţime atingând un maxim în zona cloacei. Sunt prezente muchii dorso-laterale, mai
puţin dezvoltate însă ca la masculii de *T. montandoni*, ceea ce conferă o formă pătrată
în secţiune. Coada se termină cu un filament negru, lung de câţiva mm. Destul de
frecvent apar indivizi fără pete pe guşa sau abdomen, în special la femele.
Nu trăieşte decât în zone de deal şi de munte, între 300-1200 m.
Subspecie endemică pentru România, răspândit în interiorul arcului carpatic, în Munţii
Apuseni. Prezintă o largă zonă de intergradare cu subspecia nominată.
Este destul de comună în arealul său dar nu foarte abundentă. Populaţiile sunt în declin
pe întregul areal.
Intră foarte devreme în apă, uneori chiar din februarie, întâi masculii, apoi femelele.
Perioada de reproducere durează până în aprilie-mai. La masculi apar în perioada de
reproducere caractere sexuale secundare foarte bine dezvoltate. Întrucât transferul
spermatozoizilor se realizează fără amplex, masculul realizează o întreagă paradă
sexuală, de o complexitate şi frumuseţe deosebită, în faţa femelei. Trebuie menţionat că
în cursul paradei partenerii nu se ating, transferul spermatozoizilor realizându-se prin
intermediul unui spermatofor, depus de mascul pe substrat şi cules cu cloaca de către
femelă. Spermatozoizii sunt păstraţi apoi de femelă timp de câteva săptămâni într-o
formaţiune anatomică numită spermatecă. Femelele depun ouăle eşalonat în timp,
putându-se împerechea de mai multe ori în timpul unui sezon, în condiţii favorabile. O
femelă poate depune până la 400 de ouă. Adulţii părăsesc mediul acvatic după
reproducere. În lacurile şi bălţile din zona de deal şi munte perioada de reproducere
este decalată şi se poate prelungi până în iulie, în funcţie de temperatură.
Având un areal restrâns este considerat vulnerabil la nivel naţional. Nu este inclus in
Lista Roşie a Carpaţilor (Witkowski şi colab. 2003). în OUG 57/2007 este inclus în
anexa 3 printre speciile a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de
conservare precum şi în anexa 4A printre speciile ce necesită o protecţie strictă.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute
DIRECT
Quantity

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment



• Population size in the site
• Minimum viable
population size

>30% of all available
fishless ponds with at
least several individuals
(adults, eggs, larvae) in
early summer



>75% of the ponds that
contain adults have
larvae in summer



No sick or dead animals
found during monitoring



Population dynamics
• Evidence of reproduction
/ recruitment
Disease
• Absence of specific
diseases
INDIRECT
Habitat extent



• Area of habitat(s)
containing species

No reduction greater than
25% in the number of
ponds

• Maintenance of specific
habitat features supporting
the species: Ponds

>25% of the ponds with
larvae do not dry up until
metamorphosis
75% of the ponds used
for reproduction are
surrounded by favourable
habitat

• Maintenance of specific
habitat features supporting
the species: Wells

No man-made well used
for reproduction
destroyed.



No fish introductions in
the ponds used for
reproduction.





Competition / predation
• Predation

Alte surse de
informare
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Gândacul Mare al Trufelor
Bolbelasmus unicornis Schrank, 1789
Bolbelasmus Beetle
4011
The Bolbelasmus Beetle is a carabid with a round body, 10 – 15 mm long. It is redbrown in colour, with a small horn on the head and 4 spines on the pronotum in males
(not in females). All tibias have teeth on the external margins.
Coleoptera: Scarabaeoidea: Geotrupidae. Dimensiuni: 10-15 mm. Corp rotund, castaniu
roşcat. La masculi există pe cap un spin mic, iar pe pronot în partea anterioară o
adâncitură a cărei margine posterioară este prevăzută cu 4 protuberanţe spiniforme. La
femele aceste ornamentaţii lipsesc. Tibiile prevăzute cu spini pe marginile exterioare.
Păduri de foioase din etajul stepelor colinare până în etajul fagului.
Europa, din Franţa până în Ucraina şi Belarus. Lipseşte în Italia cu excepţia Siciliei.
Cluj: Suatu, Sic, Lacul Ştiucilor;
Sighişoara: Târnava Mare;
Iaşi: păd. Bârnova, Repedea
Specie rară, cu apariţii sporadice. Aceasta şi datorită modului de viaţă criptic. În
România se întâlneşte greu deoarece nu se consumă şi nu se caută la scară mare
trufe.
Specie nocturnă. Larva se dezvoltă în ciuperci subterane (trufe – probabil Hydnocystis
arenaria şi alte specii asemănătoare) timp de 1 an. Adulţii zboară în perioada mai-iulie.
Nu necesită măsuri speciale de protecţie în afara conservării mediului ambiant.
Recomandăm eliberarea gândacilor în găsiţi în cazul recoltării trufelor pentru consum
sau export.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

• Population present
in the site

at least one light trap installed
in the area will collect at least 1
specimen



• Minimum viable
population size

at least one light trap installed
in the area will collect at least 1
specimen



MP

Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity
this is a cryptic species, which is
very difficult to observe directly; its
larvae develops in subterranean
fungi

Population
dynamics
> 1 specimen collected at light
or Barber traps per area, per
year



no decline in habitat area



• Presence of other
required organisms

subterranean fungi (eg
Hydnocystis arenaria)



Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

Panin S. 1957. Fam Scarabaeidae II, în Fauna R.P.R., Insecta, vol. X, fasc. 4. Ed.
Acad. Rom., pp: 103-104.
Adrian Ruicanescu
E. Niţu

• Evidence of
reproduction /
recruitment

larva develops underground – 1
generation per year

INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species
Maintenance
requirements

<END>

13.08.07

*

4012 Carabus hampei

Denumirea
romaneasca

Carabul Mătăsos

Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Carabus hampei Küster, 1846
Silky Ground Beetle
4012
The Silky Ground Beetle is 25 – 40 mm long, black, with bronze, copper, greenish,
bluish or violet gloss. The margins of the pronotum and elytra have a blue or green
shine. The elytra have longitudinal fine and dense stripes, that give it a silky aspect.
Coleoptera: Carboidea: Carabidae 25-40 mm. Corp negru sau cu luciu bronzat, arămiu,
albăstrui, verzui sau violet, de obicei cu marginile pronotului sau elitrelor verzui sau
albăstrui mai intens. Elitrele cu striuri longitudinalae dese şi fine, ce-i dă un luciu
mătăsos.
Păduri de molid şi pajişti montane adiacente.
Ungaria, România, Ucraina. În România apare în zona molidului din Carpaţii orientali şi
occidentali.
Bistrita, Arcalia, 600 m, 13.07.1998, leg. Ruicănescu, 1 ex.
Cluj, Stana, 600 m, 28.07.1992, leg. Ruicănescu, 1 ex.
Oradea, Baile Felix, 400 m, 05.1990, Leg. Takacs, 1 ex.
Ciucea, Valea Draganului, 770m, 1.07.1993, leg. Ruicănescu, 2 ex.
Jibou, 07.1988, leg. Takacs, 1 ex.
Zalau, 08.1980, leg. Takacs, 5 ex.
Scărita-Belioara, 700 m, 13.07.1994, leg. Ruicănescu, 4 ex.
Mtii. Hăşmaşu-Mare, (HG), 700-800 m, 1.06.1989, leg. Biro Z., 20 ex.
Populaţii constante.
Specie nocturnă. Iernează în stadiu de imago, în trunchiuri putrede sau printre rădăcini.
Împerecherea are loc în mai iunie. Dezvoltarea larvară durează până la sfârşitul lui
august. Se hrăneşte cu melci, râme, larve de la nivelul solului.
Conservarea habitatului.

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)

Attribute

Acceptable limits

FC

MP

• Population present
in the site

>50% of the area with at least
1 specimen



• Minimum viable
population size

at least 1 specimen in the area
observed at least 3 years in a
row



> 50% of the area with larvae
and / or fresh emerged imagos
(with soft cuticle)



no decline in habitat area



• Structure of
associated
vegetation layers

woods or woodland edges

*

• Species
composition of
associated plant
community

mixed and spruce forests and
mountainous meadows, edged
with forests



• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

decaying dead trunks (used for
overwintering)



*

• Presence of other
required organisms

earthworms, Limax snails, etc



*

Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

No information

Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity

Population
dynamics
• Evidence of
reproduction /
recruitment

larvae can be observed in June –
August; fresh adults can be
observed during September –
October

INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species
Habitat condition
*

Maintenance
requirements

<END>

Adrian Ruicanescu

13.08.07

4014 Carabus variolosus

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract
Descriere şi
identificare
Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Carabul Amfibiu
Carabus variolosus Fabricius, 1787
Amphibious Ground Beetle
4014
Coleoptera: Carboidea: Carabidae 30-35 mm. Corp negru, mat. Pronotul cu suprafaţa
rugoasă, cu marginile ridicate şi reliefuri neregulate. Elitrele cu careen longitudinale
alternând cu şiruri de puncte mari, rotunde, adânci.
Zona montană joasă, în general pe malul apelor curgătoare.
R. Cehă, Slovacia, Polonia, Bulgaria, Yugoslavia, România, Moldova, Ucraina. În
România apare în zona fagului din Carpaţii Meridionali şi Occidentali.
Salaj, Mtii. Meseş, 24.06.1992, 5 ex. leg. Takacs
Cluj, Stana, 600 m, 28.07.1992, leg. Ruicănescu, 2 ex.
Madaras, HG, 800 m, 2.06.1996, leg. Ruicănescu
Orşova, Valea Vodiţei, 250 m, 07.1984, 1 ex., leg. G. Gamălă.
Populaţii insulare, dar constante.
Specie nocturnă. Vânează pe malul apelor curgătoare montane sau intră chiar în apă,
în căutare de larve de isnecte sau mici crustacee (Izopode, amfipode) sau anelide
acvatice.
Conservarea habitatului.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

• Population present
in the site

>20% of the area
(mountainous river banks) with
at least 1 specimen



• Minimum viable
population size

at least 1 specimen observed
in the area every 3 years



repeated observations in the
field, at least 1-2 individuals at
3 years interval



MP

Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity

Population
dynamics
• Evidence of
reproduction /
recruitment

larvae can be observed in June –
August; fresh adults can be
observed during September –

October
INDIRECT
Habitat extent
no decline in habitat area
containing species (larval &
adult stages)



• Structure of
associated
vegetation layers

woods or woodland edges

*

• Species
composition of
associated plant
community

mixed and spruce forests,
alpine meadows edged with
forests



• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

decaying dead trunks used for
overwintering
presence of streams



*

• Presence of other
required organisms

fresh water molluscs,
crustaceans and insect larvae



*

Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

No information

• Area of habitat(s)
containing species
Habitat condition

*

Maintenance
requirements

<END>

Adrian Ruicanescu

13.08.07

this is an amphibian species that
requires alpine rivers to hunt aquatic
invertebrates

4020 Pilemia tigrina

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Croitoraşul Marmorat
Pilemia tigrina (Mulsant, 1851)
Longicorn Beetle
4020
This Longicorn Beetle is 10 – 15 mm long; it has a black body, with dense silver and
black hairs, that form small and irregular spots. The antennae are 2/3 the length of the
body. It is found in steep cliffs or submontane areas with wet flushes. It occurs in small,
isolated populations. There is only one recent record from Romania, at Baia Herculane.
Coleoptera: Cerambycidae. Dimensiuni: 10-15 mm. Corp negru, punctat, acoperit cu
pubescenţă neagră şi argintie ce formează mici pete neregulate. Antenele ajung la
treimea posterioară a corpului. Masculii au elitrele luate împreună de formă trapezoidală
alungită, femelele su elitrele mai rotunjite lateral şi apical.
Stepe colinare sau submontane cu stâncării.
Europa Centrală şi de est.
Tureni, Cheile Turului, 600 m, 15.06.1975, leg. B. Kis, 1 ex.
B. Herculane, 500-600 m, 28.04.2007, leg.N. Rahme
Populaţii insulare mici, apariţii sporadice.
Se dezvoltă în tulpinile subterane şi aeriene ale diferitelor specii de Anchusa. Adulţii se
întâlnesc pe planta gazdă, în perioada aprilie – începutul lui iunie.
Conservarea habitatelor stepice pe stâncării colinare şi montane. Evitarea păşunatului
excesiv, mai ales cu oi.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

• Population present
in the site

>50% of the area with at least
1 specimen



• Minimum viable
population size

at least 1 specimen observed
in the area every 3 years



DIRECT
Quantity

Population
dynamics
• Evidence of

> 2 specimens yearly observed



MP

Comments on attribute assessment

reproduction /
recruitment

in the area surface

INDIRECT
Habitat extent
no decline in habitat area
containing species (larval &
adult stages)



• Presence of other
required organisms

Anchusa sp



Alte surse de
informare

Published sources?
http://buprestidae.blogspot.com/2007/04/romania-baile-herculane-28iv-01v2007.html
Adrian Ruicanescu

• Area of habitat(s)
containing species
Maintenance
requirements

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

13.08.07

*

4027 Arytrura musculus

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population
Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Arytrura musculus (Ménétriés, 1859)
4027
Arytrura musculus is a noctuid moth with a wingspan of 48 – 55 mm. It is associated
with avenues of willows, which are the larval food-plant. It is very local in Europe: the
population in the Danube Delta is the most important one in Europe.
Anvergura aripilor : 48-55mm. Culoarea de baza cenusiu-bruna-roscata. Campul
median format intre cele doua striuri trasnversale alcicioase este brun roscat. Pata
semilunara in forma de linie. Exemplarele proaspete sunt mai intunecate, cele
« zburate » mai roscate.
Se intalneste in habitate umede, mlastinoase, cursuri de rauri, bogate in Salix sp.
Habitatul necestita si o microclima specifica, calda si umeda vara, rece iarna.
Specie est-asiatica intalnita in Japonia, Coreea, regiunea Amur – Usurii, Ucraina pana
in Ural, Ungaria si Romania. Recent a fost semnalata din N-E Italiei. In Romania a fost
semnalata din Banat, Moldova, Dobrogea. In Crisana a fost semnalata doar inainte de
anul 1980.
Populatia din Delta Dunarii constituie populatia cea mai puternica din Europa.
Perioada de zbor : ½ VI-VII.
Ierneaza in stadiul de pupa si larvele se dezvolta de la sfarsitul lunii iulie pana in
sfarsitul lui septembrie. Fluturii sunt atrasi de surse mai putin puternice de lumina.
Eficeinta maxima in colectare o au sursele cu lumina UV.
Statutul speciei este EN (endangered). In Romania, habitatul preferat de A. musculus a
devenit foarte rar si poate duce la disparitia speciei. Pentru a impiedica acest lucru, ar
trebui elaborate planuri de management si conservare pentru habitatele umede si, mai
ales, pentru speciile de Salix, care este planta gazda pentru larve.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Rakosy L. 1996. Die Noctuiden Rumäniens. Stapfia, Linz.
Laszlo Rakosy

31.01.08

4028 Catopa thrips

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract
Descriere şi
identificare
Habitat

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population
Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Catopa thrips (Hübner, 1818)
4028
This cossid moth is principally found in steppic areas with Artemisia sp. The population
from Transilvania (Romania and Hungary) are the most important in Europe.

In Romania corologia speciei nu este inca bine cunoscuta. Semnalarile existente se
bazeaza pe colectari intamplatoare. Specia a fost gasita atat in habitate naturale cat si
in habitate seminaturale sau partial antropizate, bogate in Artemisia.
6240* - Pajisti ponto panonice cu Festuca valesiaca
R3408 - pajisti dacice de Bromus erectus, Festuca rupicola si Koeleria macrantha
R3407 - pajisti ponoto panonice de Stipa stenophylla si Danthonia alpina
62CO* - Pajisti pontice de Stipa lessingiana, S. pulcherrima si S.joannis.
R3411 - Pajisti daco-balcanice de Chrysopogon gryllus si Festuca rupicola
Europa peste Mtii Ural, S-Rusiei, Armenia estul Turciei pana in Kurdistan.
In Romania se cunoaste din Transilvania cu mai multe semnalari din Campia
Transilvaniei, S-Dobrogei, Moldova (reg. Iasi).
Presupunem ca populatiile din Transilvania si Ungaria sunt cele mai reprezentative
pentru Europa.
Literatura de specialitate ofera putine informatii legate de biologia si ecologia speciei.
Biologia si ecologia nu au fost studiate in mod amanuntit. Este un element stepic
adaptat si regiunilor continentale. Larvele sunt endofage, traind in interiorul radacinilor
de Artemisia spp (A. absinthium, A. vulgaris, etc).
Perioada de zbor: iulie si inceput de august (VII/1/2VIII)
Specia este ameninţată pe tot arealul din cauza distrugerilor de habitat. Nu a fost prins
in „lista rosie” a lepidopterelor Romaniei, care se refera deocamdata numai la
„macrolepidoptere”. Se impun cercetari directionate pentru identificare de noi situri si
pentru cunoasterea biologiei si ecologiei speciei.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

De Freina J. & Witt 1999. Die Sphinges und Bombyces der Westpalearktik.Pro Natura.
Rakosy L. & S. Kovacs 2001. Rezervatia naturala “Dealul cu fluturi de la Viisoara”.

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Societatea Lepidopterologica Romana.
Laszlo Rakosy

31.01.08

4030 Colias myrmidone
No photo

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract
Descriere şi
identificare
Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Albiliţa Portocalie
Colias myrmidone (Esper, 1781)
Danube Clouded Yellow Butterfly
4030
Este usor de recunoscut datorita coloritului dorsal galben stralucitor.
Specie stepica intalnita in zone deschise dominate de Cytisus ratisbonensis si C.
capitatus. Adesea zonele deschise alterneaza cu fasii de padure.
Specia a fost semnalata in Germania, Republica Ceha, Polonia, Lituania, Ungaria,
Romania fiind adesea asociata cu bazinul Dunarii. Foarte locala si sporadica.
No information
Zboara de doua ori pe an : sfarsitul lunii mai – mijlocul lunii iunie si mijlocul lui iulie –
septembrie.
Femela depune ouale pe suprafata superiara a frunzelor. Larvele se hranesc cu Cytisus
ratisbonensis si C. capitatus
In prezent statutul speciei este VU (vulnerabil). In Germania, Ungaria si Republica Ceha
specia este in declin populational datorita climei nefavorabile asociata cu viabilitatea
scazuta a populatiilor mici, fragmentate.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Rakosy L. 1996. Die Noctuiden Rumäniens. Stapfia, Linz
Rákosy L., Goia M. & Z. Kovács. 2003. Catalogul Lepidopterelor României (Verzeichnis
der Schmetterlinge Rumäniens). Societatea lepidopterologică română, Cluj-Napoca.
Laszlo Rakosy

31.01.08

4031 Cucullia mixta lorica

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare
Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Cucullia mixta lorica (Ronkay & Ronkay, 1987)
4031
Cucullia mixta lorica is a subspecies of noctuid moth that is endemic to the Pannonian
region in Romania (Transylvania) and Hungary where Artemisia steppe occurs. Human
activities in the region are the main cause for its decline and it is now considered
Endangered.
Anvergura: 4,2-4,8mm. Ariplie anterioare cenusii, cu un striu subcostal (pata alungita)
galbui. Cele posterioare cenusii, mai deschise decat cele anterioare. Se confunda usor
de nespecialisti cu alte specii de Cucullia.
Specie stepica, caracteristica pajistilor cu Artemisia.
Aria de distributie a speciei cuprinde Armenia si Siberia occidentala, in Europa fiind
cunoscuta doar subspecia lorica este endemica regiunii panonice, fiind cunoscuta din
Ungaria si Romania (Transilvania).
In Romania a fost semnalata doar in localitatile: Suatu, Fanatele Clujului, Sanmarghita
(judet Mures), Caianu Mic si Viisoara.
Larva se hraneste cu Aster linosyris si ajunge la maturitate la sfarsitul lui august –
inceputul lui septembrie. Ierneaza sub forma de pupa.
Statutul speciei: EN (endangered). Specia este amenintata de distrugerea habitatului
natural datorat lucrarilor agricole, in mod special, si a altor activitati umane in zonele
stepice unde ea a fost semnalata.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Rakosy L. & S. Kovacs 2001. Rezervatia naturala “Dealul cu fluturi de la Viisoara”.
Societatea Lepidopterologica Romana.
Rakosy L. 1996. Die Noctuiden Rumäniens. Stapfia, Linz
Rákosy L., Goia M. & Z. Kovács. 2003. Catalogul Lepidopterelor României (Verzeichnis
der Schmetterlinge Rumäniens). Societatea lepidopterologică română, Cluj-Napoca.
Laszlo Rakosy

31.01.08

4032 Dioszeghyana schmidtii
No photo

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population
Ecologie şi
comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Dioszeghyana schmidtii (Diószeghy, 1935)
4032
This noctuid moth is a pontomediteranian species known from Hungary, Romania,
Bulgaria, Greece and West Asia. P. schmidtii schmidtii is an endemic subspecies for the
Pannonian region. The larval food plant is Acer tataricum. The most important
populations occur in Banat (Romania) and Hungary.
Anvergura aripilor : 28-33 mm. Diferentierea fata de specia foarte asemanatoare
Parorthosia cruda se face prin studiul antenelor si armaturii genitale.
Specie pontomediteraneana cunoscuta din Ungaria, Slovacia, Romania, Bulgaria si
nordul Greciei. In Turcia este prezenta ssp. pinkeri.
Specie termofila, prefera habitatele cu caracter xeric specific cvercetelor compozitia
carora intra si Acer tataricum.
Distributia subspeciei nominotipica este cunoscuta din Ungaria, sud – vestul Romaniei
si Slovenia. In Romania a fost semnalata in cateva localitati din Banat si Crisana, dar
dupa anul 1980 a fost obervata doar in jurul orasului Timisoara, in padurile Verde si
Noroieni.
Populatiile din Banat alaturi de cele din Ungaria apartin la cele mai puternice din
Europa.
Este monovoltina, perioada de zbor cuprinde sfarsitul lui martie pana in aprilie. Ierneaza
sub forma de pupa. Biologia si stadiile preimaginale au fost studiate si publicate de
Konig in 1971. Larvele se hranesc cu lastari de Acer tatricum sau de stejari termofili,
apoi cu frunze tinere. Este o larva canibala, adica nu traieste impreuna cu altele si
ataca larvele invecinate.
Mentinerea habitatelor cu cvercete termofile si Acer tataricum.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Rakosy L. 1996. Die Noctuiden Rumäniens. Stapfia, Linz
Rákosy L., Goia M. & Z. Kovács. 2003. Catalogul Lepidopterelor României (Verzeichnis
der Schmetterlinge Rumäniens). Societatea lepidopterologică română, Cluj-Napoca.

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Scutăreanu P., Nanu N. & F. König 1990. Noctuidae specifice ecosistemelor forstiere
de foioase din Transilvania şi Banat. Analele Banatului, Şt. nat. Muz. Banatului
Timişoara. 2: 340-345.
Laszlo Rakosy

31.01.08

4033 Erannis ankeraria

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare
Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Erannis ankeraria (Staudinger, 1861)
4033
The male of this Geometrid moth has buffy forewings with fine ochre markings, and
pearly hindwings; the female is wingless. The population status in Romania is unknown:
only five specimens have been collected.
Anvergura masculului 30-38 mm. Culoarea de fond ocru, cu striurile transversale mai
intunecate, brune. Striul bazal este mult mai arcuit decat la E. aurantiaria. Aripile
posterioare albe-galbui, sidefii. Femela aptera.
Cvercete termofile.
Este răspândită în sud - estul Alpilor, Croaţia, Slovenia, Ungaria, România (Canaraua
Fetii), Balcani şi Asia Mică.
In Romania a fost foarte rar semnalata din Moldova, Muntenia si Dobrogea fiind
probabil prezenta in Banat si Transilvania.
Densitatea populatiilor nu poate fi estimata fiind colectate doar cateva exemplare ( <5
indivizi).
Specie foarte asemănătoare cu Erannis aurantiaria.
Zboară începând cu sfârşitul lunii octombrie până în decembrie. Larvele trăiesc pe
specii de Quercus şi împupează în sol (Foster & Wohlfahrt, 1981).
Nu exista suficiente date despre aceasta specie.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Rákosy L., Goia M. & Z. Kovács. 2003. Catalogul Lepidopterelor României (Verzeichnis
der Schmetterlinge Rumäniens). Societatea lepidopterologică română, Cluj-Napoca.
Laszlo Rakosy

31.01.08

4034 Glyphipterix loricatella

Denumirea
romaneasca

Molia loricatela

Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Glyphipterix loricatella (Treitschke, 1833)
Hungarian Sedge Moth
4034
The Hungarian Sedge Moth is a small species (wingspan 12 – 14 mm) with reddish
forewings marked with whitish blotches and dark patches. Its biology and current status
are unknown. In Romania, it was recorded only at Cheile Turzii (Cluj county) so it may
prefer warm, dry areas.
Specie de talie mica (12-14mm). Culoarea de fond a aripilor castaniu-roscat, brazdate
de striuri albicioase. Aripile posterioare castanii-cenusii.
Se ştie doar faptul că preferă habitate calde, uscate (ex. Cheile Turzii).
Se întâlneşte în S-E Europei, Asia Mică. Romania: Cheile Turzii (Cluj).
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Populatia nu poate fi deocamdata estimata.
Biologia acestei specii este necunoscută.
Nu pot fi precizate.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Diakonoff, 1986
Rákosy L., Goia M. & Z. Kovács. 2003. Catalogul Lepidopterelor României (Verzeichnis
der Schmetterlinge Rumäniens). Societatea lepidopterologică română, Cluj-Napoca.
Laszlo Rakosy
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4035 Gortyna borelii lunata
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Gortyna borelii lunata (Freyer, 1878)
Fisher's Estuarine Moth
4035
Fisher's Estuarine Moth has a wingspan of 52 – 62 mm (the female is larger than the
male), brick-colored with three yellow spots on the upper-wing. It is oorly known in
Romania, with only one record since 1980 at a site near Cluj.
Anvergura 52-62 mm, femelele mai mari decat masculii. Culoarea aripilor anterioare
brun- caramizie sau brun- cenusie cu pata renala, ovala si cuneiforma galbui.
Specie stenoică, preferă habitatele relativ umede primăvara şi uscate în timpul verii,
caracterizate prin prezenţa unei vegetaţii de talie înaltă, cu soluri argilo – nisipoase,
uşor sărăturate şi, de asemenea, prezenţa speciilor Peucedanum oficinale, mai rar
Statice sau Limonium gmelinii.
Un alt tip de habitat sunt marginile de pădure de Quercus, luminişurile de cvercete, dar
tot pe soluri argilo – nisipoase, caracterizate prin prezenţa plantei gazdă Peucedanum
officinale. A fost găsită foarte rar în zone calcaroase, de exemplu Platoul Domogled,
unde, de asemenea, se găseşte Peucedanum officinale.
Este distribuită din vestul Asiei până la Meiteraneană. România?
Populatia din Banat este periclitata datorita drenarii zonelor umede, saraturate. In Banat
specia a devenit rara.
Populatia din Transilvania (Viisoara) este reprezentata de indivizi cu talie mult mai mica.
Probabil larvele traiesc in radacinile de Peucedanum tauricum. Populatia de la Viisoara
este viabila si puternica (> 1000 indivizi).
Este monovoltină şi zboară din a doua jumătate a lunii septembrie până la sfârşitul lui
noiembrie, fără insă a se îndepărta de habitatul larvar, deci este o specie sedentară
(Rakosy 1996).
Biologia şi stadiile preimaginale au fost studiate şi publicate de König în 1941. O femelă
depune circa 200 ouă în grămăjoare mici fixate pe tija de Peucedanum, pe tulpina
acestuia. Oul iernează, larvele se dezvoltă din martie până în iulie – început de august
şi imediat după eclozare perforează tulpina şi se afundă în rădăcina plantei de
Peucedanum sau Ferula. Împupează în interiorul rădăcinii, în partea superioară a
acesteia, aproape de sol.
No information
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Rakosy L. 1996. Die Noctuiden Rumäniens. Stapfia, Linz
Rákosy L., Goia M. & Z. Kovács. 2003. Catalogul Lepidopterelor României (Verzeichnis
der Schmetterlinge Rumäniens). Societatea lepidopterologică română, Cluj-Napoca.
Laszlo Rakosy
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4036 Leptidea morsei
No photo
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Leptidea morsei (Grund, 1905)
Fenton's Wood White Butterfly
4036
The Fenton's Wood White Butterfly is rare in Romania and perhaps overlooked due to
confusion with L. sinapis.
General description needed
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Habitatele preferate sunt luminişurile asociate cu zone de pădure mature, umede,
foioase. Habitatul şi planta gazdă pentru larvă sunt adesea împărţite cu specia Neptis
sappho.
Aria de distribuţie cuprinde sudul Poloniei, Slovacia, sud - estul Austriei, Ungaria, nordul
Croaţiei, România, Bulgaria. Se mai găseşte în vestul Siberiei şi Japonia. România?
Populatii izolate, dar si putin cunoscute din cauza confuziei cu L. sinapis. In unele locuri
din Transilvania populatiile ajung la 300-500 indivizi.
Plantele gazdă pentru larvă sunt Lathyrus verna şi L. niger. În unele habitate din N
Croaţiei, doar specia Lathyrus niger este plantă gazdă, deşi sunt prezente ambele
specii. Are două perioade de zbor pe an: mijlocul lui aprilie/ mijlocul lui mai şi mijlocul lui
iunie/ sfârşitul lui iulie.
No information
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Rákosy L., Goia M. & Z. Kovács. 2003. Catalogul Lepidopterelor României (Verzeichnis
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Laszlo Rakosy
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Fluturaşul Punctat
Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775)
Violet Copper Butterfly
4038
The Violet Copper is locally very common in small, widely dispersed colonies. It prefers
flowery, marshy meadows usually associated with rivers or lakes. The main threats to it
are drainage and afforestation of habitats.
General description needed
Preferă pajiştile înflorite, mlăştinoase, de obicei asociate cu râuri sau lacuri; mlaştini cu
Sphagnum, adesea asociate cu Vacinium şi zone de pădure.
Este răspândită în centrul - nordul Europei, vestul Rusiei, centrul - sudul Siberiei,
Mongolia, Transbaikal, Amur. România?
Populatii foarte izolate, alcatuite in prezent dintr-un numar redus de indivizi. Singura
populatie viabila cu un efectiv de aproximativ 3000-7000 indivizi se afla in Poiana
Narciselor de la Vad. Pana in anii 1970 populatia de la Mujdeni (Satu Mare) era destul
de viguroasa. Dupa 1990 efectivul s-a redus drastic, mentinerea ei fiind pusa sub
semnul intrebarii.
In nord-vestul tarii zboara in doua generatii (aprilie/mai; iunie/iulie). In restul populatiilor
din Romania, existenta celei de-a doua generatii nu a fost confirmata.
Plantele gazdă pentru larvă sunt: în C Europei principala este Polygonum bistorta: N şi
C Scandinaviei; Polygonum viviparum: este considerat a fi folosit de Rumex acetosella
şi R. acetosa în S Scandinaviei, dar e nevoie de confirmare. Ouăle sunt depuse pe
partea inferioară a frunzelor. Larvele mici se hrănesc cu cuticulele mai joase creând un
model caracteristic de ferestre translucide. Hibernează sub formă de pupă.
Principalele ameninţări din centrul şi estul Europei o reprezintă drenajul şi împăduririle
habitatelor.
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Rákosy L., Goia M. & Z. Kovács. 2003. Catalogul Lepidopterelor României (Verzeichnis
der Schmetterlinge Rumäniens). Societatea lepidopterologică română, Cluj-Napoca.
Tolman T., Lewington R. 1997. Butterflies of Britain & Europe (The Completely New
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Field Guide). Harper Collins Publishers.
Laszlo Rakosy
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4039 Nymphalis vaualbum
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There are no recent studies or observations of the species in Romania. The last time it
was recorded was in 1968 in Solca.
General description needed
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Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermüller, 1775)
Compton Tortoiseshell Butterfly
4039

Liziere de padure din regiunea colinara, plantatii extensive cu pomi fructiferi, tufarisuri.
Răspândită în estul Europei, Turcia, centrul Asiei, nord - stul Chinei, Coreea, Japonia,
Ssudul Canadei şi nordul SUA.
Este geu de stabilit care sunt diferenţele între populaţiile permanente, cele migratoare şi
coloniile temporare stabilite prin migraţie: cele de la limita V, N şi S Europei sunt prin
migraţie. Răspândindu-se neaşteptat de mult în Europa.
Nu poate fi estimata.
Zboară o dată pe an, în lunile iunie/ iulie şi este specie migratoare. Indivizii care
hibernează apar prin martie/aprilie. Plantele gazdă pentru larvă sunt Salix spp., Populus
spp., Ulmus spp. Când sunt mici larvele trăiesc în ţesături de mătase.

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Rákosy L., Goia M. & Z. Kovács. 2003. Catalogul Lepidopterelor României (Verzeichnis
der Schmetterlinge Rumäniens). Societatea lepidopterologică română, Cluj-Napoca.
Laszlo Rakosy
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Albastrel
Pseudophilotes bavius Eversmann 1832
Bavius Blue Butterfly
4043
The Bavius Blue Butterfly has a wingspan of 18 – 26 mm. It occurs in dry habitats such
as steppes and parkland grasslands with its larval foodplant, Salvia nutans. The pontopannonian subspecies P.b.hungaricus occurs only in Transylvania.
Anvergura aripilor : 18-26mm. Fata dorsala a aripilor albastru-intunecat, cele
posterioare poarta o banda de pete caramizii, mai lata si mai evidenta la femele. Aceasi
banda formata din pete mari roscate, individualizeaza si fata ventrala a aripilor
posterioare. Se poate confunda cu Pseudophilotes baton, la care petele roscate nu
apar pe fata dorsala, iar pe cea ventrala sunt mici si izolate.
General description needed
R 3409 Pajisti pontice cu Stipa lessingiana, S. pulcherrima si S. joannis.
Distributia generala: Maroc si Algeria cu ssp. fatma; Mtii Caucaz si sudul Mtiilor Ural cu
ssp. bavius bavius; in Macedonia cu ssp. macedonica; in Pelopones cu ssp. casimiri, in
Turcia, Bulgaria si Dobrogea cu ssp. egeea; in Transilvania ssp. hungaricus.
Populatii cu efective deosebit de oscilante. Dupa 3-4 ani cu efective viguroase, sa-u
inregistrat 3-4 ani cu efective deosebit de reduse. Oscilatiile populationale sunt puse pe
seama factorilor climatice, coroborati cu cei biologici (hranire, paraziti, fecunditate,
comportament, etc)
Astfel, planta gazda a fluturelui este Salvia nutans, ouale sunt plasate de catre femela
in verticilele glomerului de inflorescenta in formare in centrul rozetei de frunze radicale,
aflate pentru moment la nivelul solului sau in varful unei tulpini foarte scurte; uneori cate
4-5 oua pot fi depuse, de catre femele diferite, in verticilele foarte paroase.
Durata dezvoltarii embrionare este de 7-12 zile. Larva proaspat eclozata este de 2,5
mm lungime, de culoare galbuie palida, cap negru, purtand pe primul segment toracal
un scut schitinos de forma triunghiulara. Dupa prima naparlire forma si culoare larvei se
schimba, apar elemntele de desen specifice licenidelor (linii dorsale si numeroase benzi
oblice laterale). Larvele consuma de preferinta petalele in plina dezvoltare iar dupa o
dezvoltare de 25-30 de zile ele coboara pe sol, unde, protejate de graunte de nisip,
pietris fin si resturi vegetale, in 5-7 zile, se transforma in crisalida. Crisalida are forma
de butoias, de 7-9 mm lungime, trecand printr-o perioada de diapauza de iernare.
Existenta unei generatii de vara, cel putin in Transilvania, unde perioada de inflorire a
plantei gazda se termina in luna mai, este foarte putin probabila.
Romanian Red list: EN. Specia este ameninţată pe tot arealul din cauza instabilitatii
habitatului. Habitatul necesita masuri speciale de protectie si conservare, fie prin cosier
directionata fie printr-un pasunat controlat. Protectia stricta prin ingradire este

daunatoare si ineficienta.. Habitatul este afectat de actiuni de impadurire (pin, salcam)
sau de pasunat extensiv, sau de utilizarea terenurilor pentru agricultura (viticultura
intensiva)
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
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4045 Coenagrion ornatum
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Coenagrion ornatum (Selys, 1850)
Ornate Damselfly
4045
The head of the male Ornate Damselfly is a blackish above and behind, whitish in front.
The blue shoulder stripes are broad and complete; the legs are blue with black edges.
The female has two colour forms: one in which its forhead and cheeks are light-blue and
the pre-shoulder stripes, the chest sides and the abdomen are blue; and the other in
which its face is light-yelow and the rest of the body varies between yellow and
greenish-blue. The larvae live in slow-flowing water with muddy bottoms. It occurs in the
Danube Delta, lower Jiu River, lower Crişul Repede River, lower Mureş River, and
Green Forest (Timişoara). The adults fly in June and July. Conservation measures
should maintain the slow flowing sections of the rivers and neighbouring vegetation, and
prevent pollution.
Masculul: Capul prezintă coloraţie neagră pe partea dorsală şi posterioară, este
albicios pe partea anterioară. Petele postoculare sunt alungite şi au marginea
posterioară dinţată. Dunga occipitală are culoare deschisă. Protoracele este negru, iar
pe mergini prezintă un tiv albastru, lateral are două pete albăstrui. Marginea posterioară
a protoracelui are două crestături puţin distincte. Partea dorsală a sintoracelui este
neagră-metalică. Dungile umerale sunt late şi complete. Pterostigma aripilor este mai
mică decât celulele vecine, are culoare neagră şi este mai deschisă pe margine. În aripa
anterioară sunt 10 - 13 nervuri transversale postnodale, iar în cea posterioară sunt 8 12 nervuri transversale postnodale. Anala bazală este mai scurtă sau la fel de lungă ca
şi nervura transversală cubitală. Nervura transversală cubitală se găseşte la distanţă
egală de nervurile transversale antenodale 1 şi 2. Poziţia arcului este puţin distală faţă
de nervura a doua transvresală antenodală. Latura distală a subtriunghilui este frântă
mai jos de mijloc. Picioarele au culoare albastră, cu marginile negre. Pe tibie este o pată
albastră, patrulateră. Abdomenul este albastru: pe primul segment abdominal este o
pată neagră-metalică, patrulateră, care nu atinge marginea posterioară a segmentului.
Pe segmentul II abdominal se găseşte o pată în formă de furcă, care atinge marginea
posterioară a segmentului, între coarnele furcii este un punct negru. Pe fiecare dintre
segmentele abdominale III - VII se găseşte câte o pată neagră, mare, cu vârful mijlociu
mai lung. Segmentul VIII abdominal este albastru, cu două puncte mici, abia vizibile.
Segmentul IX abdominal are o pată neagră, segmentul X este negru în întregime,
acesta are marginea posterioară tăiată adânc. Apendicii anali sunt mai scurţi decât
segmentul X abdominal, apendicii superiori sunt scurţi şi groşi, la bază au un dinte mic,
negru; apendicii inferiori au formă cilindrică, sunt de culoare galbenă şi sunt aproape de
două ori mai lungi decât apendicii superiori. Lungimea abdomenului: 20 - 26 mm;
lungimea aripii posterioare: 19 - 20 mm; pterostigma: 0,4 - 0,6 mm.
Femela: perezintă două forme de coloraţie - forma homeocromă, la care fruntea şi
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obrajii au culoare albastru-deschis, dungile anteumerale, laturile toracelui şi abdomenul
sunt albastre; forma heterocromă, la care faţa este galben-deschis, restul corpului
variind între galben şi verde-albăstrui. Marginea posterioară a protoracelui prezintă trei
lobi bine distincţi, dintre care cei laterali sunt puţin mai lungi şi tiviţi cu alb, iar lobul
mijlociu este puţin crestat la mijloc şi tivit cu albastru. Pe primul segment abdominal este
o pată neagră, mare. Pata de pe segmentul II abdominal are partea bazală îngustă şi
atinge marginea segmentului. Segmentele abdominale III - VIII au desene mai mari
decât la mascul. Vârful mijlociu al desenelor este mai dezvoltat decât vârfurile laterale.
Segmentul IX abdominal este negru complet, segmentul X este negru, cu marginea
albastră. Lungimea abdomenului: 22 - 25 mm; lungimea aripii posterioare: 18 - 21 mm;
pterostigma: 0,6 - 0,7 mm.
Femelele speciilor genului Coenagrion sunt foarte asemănătoare, de aceea sunt greu
de identificat.
Larvele trăiesc în ape curgătoare, în zonele lenitice cu fund mâlos.
Delta Dunării, Jiu - cursul inferior,
Crişul Repede - cursul inferior,
Mureş - cursul inferior,
Pădure Verde – Timişoara
În România nu sunt publicate studii care să permită evaluarea mărimii populaţiilor la
nivel naţional.
Zboară în perioada iunie – iulie.
Conservarea zonelor lenitice a râurilor şi a vegetaţiei ripariene; protecţia împotriva
poluării.
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Angela Banaduc
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4046 Cordulegaster heros
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Nu are denumire populară consacrată
Cordulegaster heros Theischinger, 1979
Balkan Golden-ringed Dragonfly
4046
The Balkan Golden-ringed Dragonfly is the largest species of Cordulegaster: the total
length of males is 78 – 84 mm and females 93 – 97mm. The narow yellow stripe
between the two thorax lateral stripes is long and curved in the middle. Larvae are found
in small- or medium-size rivers, in the areas with slow-flowing water and thickly
vegetated river banks; or sometimes in pools near such rivers. The adults fly in June –
August. This dragonfly has been found in the Cerna Valley, Nera-Beuşniţa area and
Frumoasei Valley. The population size at national level is unknown. The main
conservation measures needed for this species are protecting natural habitats and
preventing water pollution.
Este cea mai mare dintre speciile de Cordulegaster. Lungimea totală a corpului la
masculi variază între 78-84 mm, iar la femele între 93-97mm.
În Balcani înlocuieşte subspecia Cordulegaster boltonii boltonii (Donovan, 1807) de care
se deosebeşte prin mărime, marcaje abdominale mai extinse precum şi prin colţurile
externe superioare ale dungilor antehumerale.
Cordulegaster heros prezintă următoarele caractere distinctive:
Ttriunghiul occipital este negru, dar poate avea două mici spoturi galbene ca la specia
Cordulegaster picta, în special la femele.
Dungile antehumerale au colţurile externe superioare în unghi drept, cu o mică pată
lângă acest colţ.
Banda galbenă îngustă dintre cele două benzi toracale laterale extinse, are marginea
posterioară curbată spre mijloc, astfel încât jumătatea sa inferioară este plasată înaintea
celei superioare.
Inelul galben abdominal median, de obicei, este conectat la S2-7 şi ajunge până
aproape de partea inferioara a lui S3-8, dar spoturile apicale sunt reduse, fiind absente
de pe S7-8 şi adesea şi de pe S5-6, mai ales la masculi.
Apendicii superiori la mascul sunt robuşti, mai scurţi decât ultimul segment abdominal
(în vedere dorsală) puternic divergenţi în partea apicală.
În stadiul larvar este prezentă în râuri mici sau medii, în zonele cu viteză mică de
curgere a apei şi cu maluri acoperite cu vegetatie bogată. Larve de Cordulegaster heros
au fost semnalate şi în balţi, pe marginea râurilor.
Valea Cernei; Nera – Beuşniţa; Valea Frumoasei
În România nu sunt publicate studii care să permită evaluarea mărimii populaţiilor la

Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

nivel naţional.
Adulţii zboară în perioada iunie - august.
Conservarea faciesului natural al râurilor şi a vegetaţiei ripariene; rectificarea malurilor,
canalizarea duc la dispariţia speciei, datorită modificării vitezei de curgere a apei şi
creşterii adâncimii. Este importantă păstrarea regimului natural transport al
sedimentelor. Măsuri de protecţie împotriva poluării.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
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Askew, R.R., 2004 - The Dragonflies of Europe (second ed.). Harley Books, Colchester,
England
Cîrdei F., Bulimar F., 1965 − Insecta. Odonata, Fauna R.P.R., Vol. VII, Fasc. 5, Ed.
Academiei Române
Dijkstra, K.-D. B., Lewington R., 2006 - Field guide to the Dragonflies of Britain and
Europe. British Wildlife Publishing, Dorset, England
Angela Banaduc

04.02.08

4048 Isophya costata
No photo
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Cosaş de Munte
Isophya costata Brunner von Wattenwyl 1878
Veined Bush-cricket
4048
The Veined Bush-cricket has a green body, yellow anntenae, and a broad head. The
forewings are wide and their edges form an acute angle at the tip of the stridulatory
vein. The cerci are relatively slender and curved towards the tips. It occurs in hilly
meadows with a varied grass and herbaceous flora. Adults are found in June and July.
The main threat to the species is loss of habitat.
Isophya costata are corpul de culoare verde cu antenele galbui. Santul transversal este
situat dupa mijlocul pronotului. Aripile la mascul sunt mai dezvoltate decat la femela
avand aparatul stridulator bine evidentiat. La femela aripile au o lungime de ca. 1-3 din
lungimea pronotului. Fastigiumul este aproximativ la fel de lat ca si primul articol
antenal. Tegmina este lata, marginea laterala interna formeaza un unghi ascutit la
capatul nervurii stridulante. Cercii la mascul sunt relativ subtiri, curbati in treimea lor
posterioara intr-un unghi drept.
Prefera pajistile mezofile din interiorul arcului carpatic, pajisti stepice.
Este o specie central-europeana endemica pentru bazinul Carpatic, raspandita in:
Austria, Ungaria si Romania. La noi in tara a fost semnalata localizat din interiorul
arcului carpatic: Hunedoara, Hasag, Capalna.
No information
Este o specie mezofila. Traieste in pajistile din regiunile deluroase bogate in specii
dicotiledonate, pajisti stepice pe loess, pajisti mezofile de poacee. Adultii se intalnesc in
lunile iunie si iulie.
Conservarea pajistilor mezofile in care traieste specia. Efectuarea de pasunat si cosit
alternativ zonele respective.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

KIS, B. - 1959. Revision der in Rumanien vorkommenden Isophya-Arten (Orthoptera,
Phaneropterinae), Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, tomul VI, fasc. 3
– 4, p. 349-369.
Kis, B - 1967. Studiul Ortopterelor din R.S.Romania (systematic, faunistic,
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zoogeographic si ecologic). Teza de doctorat. Universitatea “Babes-Bolyai”, Cluj, pp:
428-429
KIS, B. – 1970. Raionarea zoogeografică a României pe baza faunei de ortoptere,
Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Serias Biologia, fasc. 1, Cluj
KIS, B. & VASILIU, M. – 1970. Kritiches Verzeichnis der Orthopterenarten Rumäniens,
Travaux du Museum d’ Histoire Naturelle “Gr. Antipa”, vol. X, Entomologie, p. 207 - 227,
Bucureşti
KIS, B. - 1976. Cheie pentru determinarea ortopterelor din România. Partea I Subord.
Ensifera, Muzeul Brukenthal Şt. Nat. Stud. şi Com. Vol. XX, p. 123 - 166, Sibiu.
Heller, K-G, Orci, K., M., Grein, G., Ingrisch, S. – 2004. Tijdschrift voor Entomologie,
147:237-258
Bauer, N., Kenyeres, Z. – 2006. Habitat preference studies of some species of the
genus Isophya Brunner von Wattenwyl, 1878 (Orthoptera: Phaneropteridae) in the
western part of the Charpathian Basin. Journal of Orthoptera research, 15(2): 175-185
Nagy, B. – 2003. A revised check-list of Orthoptera species of Hungary supplemented
by Hungarian names of grasshopper species. Folia Entomologica Hungarica, 64:85-94
Nagy, B. – 2005. Orthoptera fauna of the Carpathian Basin – Recent status of
knowledge and a revised check-list. Entomofauna carpathica, 17: 14-22.
Elena Iulia Pisica
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4049 Isophya harzi
No photo
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Cosas
Isophya harzi, Kis, 1960
Harz’s Bush-cricket
4049
Harz’s Bush-cricket has a light green body with two pink longitudinal stripes. The
forewings are fairly short and their internal lateral margin forms an obtuse angle at the
tip of the stridulatory vein. It lives in areas with stony ground and abundant grassy and
herbaceous vegetation. It is endemic to Romania and found only in the Cozia
Mountains of the southern Carpathians, between 1200 and 1600 m altitude. Adults are
found in July and August. The main conservation requirement is to maintain its habitat,
especially in the Cozia National Park.
Cosasul are culoarea corpului verde cu doua dungi longitudinale roscate. Varful
vertexului este mult mai subtire decat primul articol antennal (aproximativ jumatate din
acesta). Tegminele sunt mai scurte decat pronotul, marginea lor lateral-interna formand
un unghi obtuz la varful nervurii stridulante. Nervura stridulanta este mai scurta decat
latimea pronotului, iar ramura bazala a nerhurii cubitale este scurta. Cercii sunt usor
curbati in treimea lor distala.
Biotopi stancosi cu vegetatie abundenta.
Specie endemica pentru Romania in Muntii Cozia.
No information
Se intalneste de la 1200 la 1600 m altitudine. Adultii se gasesc in lunile iulie-august.
Directiva Habitate, Legea 462/2001, IUCN Red List of Threatened Species 2006.
Trebuie conservate biotopurile stancoase din Parcul National Muntii Cozia.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Kis, B. - 1959. Revision der in Rumanien vorkommenden Isophya-Arten (Orthoptera,
Phaneropterinae), Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, tomul VI, fasc. 3
– 4, p. 349-369.
Kis, B. – 1961. Bieiträge zur Kenntnis der Orthopteren – Fauna des Cozia Gebirges, în
Rovartani Közlemények, Folia Entomologica Hungarica (Series Nova), tomul XIV, nr.
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28, p. 423 – 431, Budapesta
Kis, B - 1967. Studiul Ortopterelor din R.S.Romania (sistematic, faunistic,
zoogeographic si ecologic). Teza de doctorat. Universitatea “Babes-Bolyai”, Cluj, pp:
428-429
Kis, B. – 1970. Raionarea zoogeografică a României pe baza faunei de ortoptere,
Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Serias Biologia, fasc. 1, Cluj
Kis, B. - 1976. Cheie pentru determinarea ortopterelor din România. Partea I Subord.
Ensifera, Muzeul Brukenthal Şt. Nat. Stud. şi Com. Vol. XX, p. 123 - 166, Sibiu.
Kis, B. & Vasiliu, M. – 1970. Kritiches Verzeichnis der Orthopterenarten Rumäniens,
Travaux du Museum d’ Histoire Naturelle “Gr. Antipa”, vol. X, Entomologie, p. 207 - 227,
Bucureşti
Heller, K-G, Orci, K., M., Grein, G., Ingrisch, S. – 2004. The Isophya species of Central
and Western Europe (Orthoptera: Tetttigonioidea: Phaneropteridae). Tijdschrift voor
Entomologie, 147:237-258
Bauer, N., Kenyeres, Z. – 2006. Habitat preference studies of some species of the
genus Isophya Brunner von Wattenwyl, 1878 (Orthoptera: Phaneropteridae) in the
western part of the Charpathian Basin. Journal of Orthoptera research, 15(2): 175-185
Nagy, B. – 2003. A revised check-list of Orthoptera species of Hungary supplemented
by Hungarian names of grasshopper species. Folia Entomologica Hungarica, 64:85-94
Nagy, B. – 2005. orthoptera fauna of the Carpathian Basin – Recent status of
knowledge and a revised check-list. Entomofauna carpathica, 17: 14-22.
Elena Iulia Pisica
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4050 Isophya stysi

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Cosas
Isophya stysi Cejchan 1957
Stys’s Bush-cricket
4050
Stys’s Bush-cricket is mainly pale green all over, with thin white stripes on the
pronotum. Its forewing is as long as the pronotum and the internal lateral margin forms
an obtuse angle at the tip of the stridulatory vein. It is restricted to the Carpathian Basin
region. It lives in fairly dense grasslands in hilly areas up to 1500 m altitude. Adults
appear in June and can be found until August. Conservation measures mainly concern
the maintenance of its habitats.
Cosasul are culoarea corpului verde cu antenele de culoare galbuie. Varful vertexului
este mult mai subtire decat primul articol antennal (aproximativ jumatate din acesta).
Tegminele sunt la fel de lungi ca si pronotul, marginea lor lateral-interna formand un
unghi obtuz la varful nervurii stridulante. Nervura stridulanta are aproximativ jumatate
din latimea pronotului. Cercii sunt puternic curbati in treimea lor distala.
Fanete mezofile.
Specie endemica pentru bazinul Carpatic, Isophya stysi a fost gasita in: Romania,
Ungaria, Slovacia, Ukraina subcarpatica, Polonia. In Romania este raspandita mai mult
in centrul tarii, Muntii Apuseni si localizat in estul tarii.
No information
Se poate intalni pana la 1500m altitudine. Adultii apar in luna iunie si se gasesc pana in
luna august.
Directiva Habitate, Legea 462/2001. Conservarea pajistilor mezofile in care traieste
specia. Efectuarea de pasunat si cosit alternativ zonele respective.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

KIS, B. - 1959. Revision der in Rumanien vorkommenden Isophya-Arten (Orthoptera,
Phaneropterinae), Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, tomul VI, fasc. 3
– 4, p. 349-369.
Kis, B - 1967. Studiul Ortopterelor din R.S.Romania (sistematic, faunistic,
zoogeographic si ecologic). Teza de doctorat. Universitatea “Babes-Bolyai”, Cluj, pp:
428-429
Kis, B. – 1970. Raionarea zoogeografică a României pe baza faunei de ortoptere,
Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Serias Biologia, fasc. 1, Cluj
Kis, B. - 1976. Cheie pentru determinarea ortopterelor din România. Partea I Subord.
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Ensifera, Muzeul Brukenthal Şt. Nat. Stud. şi Com. Vol. XX, p. 123 - 166, Sibiu.
Kis, B. & Vasiliu, M. – 1970. Kritiches Verzeichnis der Orthopterenarten Rumäniens,
Travaux du Museum d’ Histoire Naturelle “Gr. Antipa”, vol. X, Entomologie, p. 207 - 227,
Bucureşti
Heller, K-G, Orci, K., M., Grein, G., Ingrisch, S. – 2004. The Isophya species of Central
and Western Europe (Orthoptera: Tetttigonioidea: Phaneropteridae). Tijdschrift voor
Entomologie, 147:237-258
Bauer, N., Kenyeres, Z. – 2006. Habitat preference studies of some species of the
genus Isophya Brunner von Wattenwyl, 1878 (Orthoptera: Phaneropteridae) in the
western part of the Charpathian Basin. Journal of Orthoptera research, 15(2): 175-185
Nagy, B. – 2003. A revised check-list of Orthoptera species of Hungary supplemented
by Hungarian names of grasshopper species. Folia Entomologica Hungarica, 64:85-94
Nagy, B. – 2005. orthoptera fauna of the Carpathian Basin – Recent status of
knowledge and a revised check-list. Entomofauna carpathica, 17: 14-22.
Elena Iulia Pisica
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4052 Odontopodisma rubripes
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Lăcustă de munte
Odontopodisma rubripes (Ramme, 1931)
4052
The Montane Short-horn Grasshopper is a mainly green grasshopper with two broad
black stripes on its sides, and red hind legs. It has quite short wings, with the front pair
coloured pinkish-red and elliptic in shape. Males have well developed cerci that
gradually narrow to the tip. It occurs in hilly and alpine meadows, but is restricted to the
Carpathian region. Adults can be found from June to September. The main
conservation requirement is habitat protection.
Este o lacusta de culoare verde cu dungi laterale negre. Tibiile posterioare sunt
rosietice. Specia este brahiptera, tegminele de culoare rosie-roz sunt oval-alungite
depasesc cu putin primul tergit abdominal. La masculi cerci se subtiaza treptat spre
varf, iar furculele sunt bine dezvoltate. Apofiza posterioara a epifalusului este nedvizata.
La femela valvele oviscaptului sunt subtiri si se termina cu cate doi dinti.
Traieste in pajistile mezofile din regiunile deluroase si muntoase din interiorul arcului
carpatic.
Este o specie Carpatica care se gaseste in: Slovacia, Ungaria, Romania, Ucraina si
Bulgaria. La noi in tara a fost semnalata din interiorul lantului carpatic.
No information
Este o specie mezofila ce traieste in zonele deluroase in pajisti si luminisurile padurilor.
Adultii se pot intalni din iunie pana in septembrie.
Directiva Habitate, Legea 462/2001. Conservarea habitatelor in care traieste specia.
Cosit si pasunat alternative.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Kis B. - 1962a Die Orthopteren-Gattung Odontopodisma Dov.-Zap. Acta. Zool. Acad.
Sc. Hung. VIII/1-2: 87-105, Budapest
Kis, B. – 1970. Raionarea zoogeografică a României pe baza faunei de ortoptere,
Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Serias Biologia, fasc. 1, Cluj
Kis, B. & Vasiliu, M. – 1970. Kritiches Verzeichnis der Orthopterenarten Rumäniens,
Travaux du Museum d’ Histoire Naturelle “Gr. Antipa”, vol. X, Entomologie, p. 207 - 227,
Bucureşti
Kis, B. - 1978. Cheie pentru determinarea ortopterelor din România. Partea II Subord
Caelifera, Muzeul Brukenthal Ştiinţe Naturale - Studii şi Comunicări, vol. XXII, p. 233 –
276, Sibiu
Kis B., Konya I. - 1972 Orthopterele din Câmpia Transilvaniei. Stud. şi Mat. Muz. Jud.
Mureş 3-4: 1-11
Knechtel, K. W. & POPOVICI - BÎZNOŞANU, A. – 1959. Orthoptera, ordinele Saltatoria,
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Dermaptera, Blattodea, Mantodea Fauna R. P. Române, Insecta, vol. VII, fasc. 4, 336
pp., Ed. Acad. R. P. Române, Bucureşti.
Nagy, B. – 2003. A revised check-list of Orthoptera species of Hungary supplemented
by Hungarian names of grasshopper species. Folia Entomologica Hungarica, 64:85-94
Nagy, B. – 2005. Orthoptera fauna of the Carpathian Basin – Recent status of
knowledge and a revised check-list. Entomofauna carpathica, 17: 14-22.
Elena Iulia Pisica
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4053 Paracaloptenus caloptenoides
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Lăcustă
Paracaloptenus caloptenoides
4053
This is a brownish-yellow grasshopper with red hind legs and two black sports on the
insides of the femurs. It has almost no forewings and only rudimentary hind wings. It
occurs around the eastern Mediterranean and Black Sea region, occupying warm, dry
grasslands and forest clearings up to 1,000 m altitude. Adults can be found from late
July until October.
Este o lacusta de culoare brun galbuie cu tiibiile posteriore de culoare rosie. Femurele
posteriore prezinta doua pete transversale negre mai evidente in interior. Tegminele
sunt scuamiptere, de forma ovala, ajungand pana la marginea posterioara a primului
tergit abdominal; aripipe posterioare sunt rudimentare. Tuberculul prosternal usor turtit.
Prefera biotopurile ierboase, poienile din padurile xerofile.
Este un element ponto-mediteranean. La noi in tara a fost semnalata localizat din sudul
si estul tarii: Mehadia, Domogled, Orsova, Barnova, Valul Traian, Murfatlar, Caramat,
Agigea.
No information
Este o specie termofila. Este intalnita la altitudini diferite pana la 1000 m. Adultii apar la
sfarsitul lui iulie si traiesc pana in octombrie.
Directiva Habitate, Legea 462/2001. Conservarea habitatelor in care traieste specia.
Cosit si pasunat alternativ.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

KIS, B. - 1963. Ortopterele din Dobrogea, în Studia Universitatis Babeş – Bolyai, Serias
Biologia, fasc. 2, p. 83-103, Cluj.
KIS, B. - 1967. Ord. Orthoptera in L’entomofaune des forets du sud de la Dobroudja, în
Travaux du Museum d’Histoire Naturelle “Gr. Antipa”, vol. VII, p.107 – 113, Bucureşti
Kis, B - 1967. Studiul Ortopterelor din R.S.Romania (sistematic, faunistic,
zoogeographic si ecologic). Teza de doctorat. Universitatea “Babes-Bolyai”, Cluj, pp:
428-429
Kis, B. – 1970. Raionarea zoogeografică a României pe baza faunei de ortoptere,
Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Serias Biologia, fasc. 1, Cluj
Kis, B. & Vasiliu, M. – 1970. Kritiches Verzeichnis der Orthopterenarten Rumäniens,
Travaux du Museum d’ Histoire Naturelle “Gr. Antipa”, vol. X, Entomologie, p. 207 - 227,
Bucureşti
Kis, B. - 1978. Cheie pentru determinarea ortopterelor din România. Partea II Subord
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Caelifera, Muzeul Brukenthal Ştiinţe Naturale - Studii şi Comunicări, vol. XXII, p. 233 –
276, Sibiu
Kis, B. – 1978. Orthoptere balcanice în fauna României, în Studii şi Cercetări, p. 183 –
190, Tg. Jiu.
Mîndru, C. – 1958. Contribuţii la Studiul Ortopterelor din Moldova (Nota a III-a), în Studii
şi Cercetări Ştiinţifice - Biologie şi Ştiinte Agricole, Anul IX, fasc.2, p. 291 - 297, Iasi.
Mîndru, C. – 1979. Aspecte din Fauna Carpaţilor Orientali, în Universitatea “Al. I. Cuza”
- Cursurile de vară internaţionale, p.10, Iaşi.
Müller, A. – 1932. Zur Kenntnis der Orthopterenfauna der Dobrudscha und
Bassarabiens, în Verhanlungen und Mitteilungen des Siebenbürgeschen Vereins für
Naturwissenschaften zu Hermanstadt, vol. LXXXI - LXXXII, p. 72 - 96, Sibiu
Elena Iulia Pisica
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4054 Pholidoptera transsylvanica

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Cosasul Transilvan

Descriere şi
identificare

Cosasul transilvan are culoarea corpului maro, cu fata ventrala galben-albicioasa. Pe
frunte prezinta o banda lata albicioasa si pe pronot o banda alba pe marginea lateroposterioara. Aripile la mascul sunt brune-ruginii. La femela aripile sunt mici avand o
treime din lungimea pronotului si se suprapun.
Fanete alpine mezofile – higrofile, margini de paduri, tufarisuri din zona montana.
Specie endemica pentru bazinul Carpatic. In Romania este raspandita in general in tot
lantul carpatic.
No information
Specie montana pana la 2200 m altitudine. Specie pradatoare, adultii se intalnesc din
luna iulie pana in octombrie.
Directiva Habitate, Legea 462/2001. Conservarea habitatelor in care traieste specia. In
habitatele respective pasunatul si cositul trebuie facut in mod alternativ.
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Pholidoptera transsylvanica
Carpathian Bush-cricket
4054

The Transylvanian bush-cricket has generally brown upperparts, a
creamy belly, a broad white stripe on its forehead and a narrow stripe on
the rear edge of the pronotum. The forewings are brown-red in males
and brown and small in females. It occurs solely in the Carpthian region,
occupying bushes, meadows and forest edges in montane areas. Adults
may be found from June until October.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Iuşan, C. & Oltean, I. – 2003. Câteva date faunistice privind ortopterele din Munţii
Vrancei (Carpaţii Orientali), 6 pp., Cluj.
Kis, B. – 1959 - Adatok a Pholidoptera aptera Fabr. Elterjedesehez a Keleti- es DeliKarpatokban, Rovartani Kozlemenyek Folia Entomologica Hungarica - series nova, tom
XII, nr. 7, p. 83-90
Kis, B. – 1961. Bieiträge zur Kenntnis der Orthopteren – Fauna des Cozia Gebirges, în
Rovartani Közlemények, Folia Entomologica Hungarica (Series Nova), tomul XIV, nr.
28, p. 423 – 431, Budapesta
Kis, B - 1967. Studiul Ortopterelor din R.S.Romania (sistematic, faunistic,
zoogeographic si ecologic). Teza de doctorat. Universitatea “Babes-Bolyai”, Cluj, pp:
428-429
Kis, B. – 1970. Raionarea zoogeografică a României pe baza faunei de ortoptere, în
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Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Serias Biologia, fasc. 1, Cluj.
Kis, B. & VASILIU, M. – 1970. Kritiches Verzeichnis der Orthopterenarten Rumäniens,
în Travaux du Museum d’ Histoire Naturelle “Gr. Antipa”, vol. X, Entomologie, p. 207 227, Bucureşti.
Kis, B. - 1976. Cheie pentru determinarea ortopterelor din România. Partea I Subord.
Ensifera, în Muzeul Brukenthal Şt. Nat. Stud. şi Com. Vol. XX, p. 123 - 166, Sibiu.
Knechtel, K. W. & Popovici - Bîznoşanu, A. – 1959. Orthoptera, ordinele Saltatoria,
Dermaptera, Blattodea, Mantodea în Fauna R. P. Române, Insecta, vol. VII, fasc. 4,
336 pp. ,138 fig. , Ed. Acad. R. P. Române, Bucureşti
Mîndru, C. – 1956. Contribuţii la studiul familiei Tettigoniidae din Masivul Ceahlău şi
Cheile Bicazului, în Studii şi Cercetări Ştiinţifice - Biologie şi Ştiinţe Agricole, anul. VII,
fasc. 2, p. 55 – 60, Iaşi.
Mîndru, C. – 1979. Aspecte din Fauna Carpaţilor Orientali, în Universitatea “Al. I. Cuza”
- Cursurile de vară internaţionale, p.10, Iaşi.
Nagy, B. – 2003. A revised check-list of Orthoptera species of Hungary supplemented
by Hungarian names of grasshopper species. Folia Entomologica Hungarica, 64:85-94
Nagy, B. – 2005. Orthoptera fauna of the Carpathian Basin – Recent status of
knowledge and a revised check-list. Entomofauna carpathica, 17: 14-22.
Elena Iulia Pisica
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4055 Stenobothrus eurasius
No photo
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Lacusta
Stenobothrus eurasius
Tooth-legged Grasshopper
4055
The Tooth-legged Grasshopper has a yellowish body with grey, brown and green spots.
The forewings are quite wide and rounded at the top. It is a central Asian species that
reaches west to Austria; in Romania it occurs in northern parts around Baia Mare. It is
found in dry meadows in hilly areas. Adults can be found from July until September.
Este o lacusta de culoare variata (Culoarea de baza este galbena cu nuante brune,
cenusii sau verzui). Carenele laterale ale pronotului sunt albicioase si marginite cu
negru. Tegminele sunt putin mai late decat femurul posterior si rotunjite la varf, iar
campul median are o lungime de 2/3 din lungimea tegminei. Nervurile Cu1 si Cu2 sunt
foarte apropiate dar nu sunt unite in regiunea proximala a tegminei. Apofiza mediana a
epifalusului este nedivizata.
Prefera pajistile si pasunile xero-mezofile si mezofile din zonele deluroase.
Este o specie centralasioatico care se gaseste in Europa. La noi in tara a fost semnalata
doar din nordul tarii in apropiere de Baia Mare.
No information
Este o specie xero-mezofila ce traieste in zonele deluroase in pajisti si luminisurile
padurilor. Adultii se pot intalni din iulie pana in septembrie.
Directiva Habitate, Legea 462/2001. Conservarea habitatelor in care traieste specia.
Cosit si pasunat alternative.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Kis, B. – 1970. Raionarea zoogeografică a României pe baza faunei de ortoptere,
Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Serias Biologia, fasc. 1, Cluj
Kis, B. & Vasiliu, M. – 1970. Kritiches Verzeichnis der Orthopterenarten Rumäniens,
Travaux du Museum d’ Histoire Naturelle “Gr. Antipa”, vol. X, Entomologie, p. 207 - 227,
Bucureşti
Kis, B. - 1978. Cheie pentru determinarea ortopterelor din România. Partea II Subord
Caelifera, Muzeul Brukenthal Ştiinţe Naturale - Studii şi Comunicări, vol. XXII, p. 233 –
276, Sibiu

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Nagy, B. – 2003. A revised check-list of Orthoptera species of Hungary supplemented
by Hungarian names of grasshopper species. Folia Entomologica Hungarica, 64:85-94
Nagy, B. – 2005. Orthoptera fauna of the Carpathian Basin – Recent status of
knowledge and a revised check-list. Entomofauna carpathica, 17: 14-22.
Elena Iulia Pisica
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Melcul cu Cârlig
Melcul Acvatic cu Carenă Boantă
Anisus vorticulus (Troschel, 1834)
Ramshorn Snail
4056
The Ramshorn Snail is disc-like, with a diameter up to 5 mm and a depth of 0.7 – 0.8
mm. It lives mainly in clear, still or slow flowing waters, rich in vegetation, especially at
lower altitudes. In Romania this species has a sporadic and sparse distribution; the
Danube Delta population seems to be the most viable and abundant in the country. It is
threatened by habitat loss, degradation and fragmentation (pollution, drainage,
channelisation, weed cutting, etc.).
Cochilie discoidală (anfracte spiralate în acelaşi plan), de culoare brună, cu 5 - 5,5
anfracte, evident şi egal rotunjite atât superior cât şi inferior, separate printr-o sutură
adâncă. Ultimul anfract este prevăzut submedian cu o carenă boantă. Partea
superioară este plat-concavă, partea inferioară aproape plană. Apertura este ovaleliptică şi poziţionată oblic. Cochilia de cca. 0,7 - 0,8 mm înălţime şi până la 5 mm lată.
Se poate confunda numai cu Anisus vortex, care are însă o carenă ascuţită, este mai
mare, cu anfracte semnificativ mai late.
Ape limpezi, permanente, stagnante sau lin curgătoare, bogate în vegetaţie acvatică şi
palustră. În România apare mai ales în zone de câmpie, rar de depresiune sau podiş.
Dintre habitatele cuprinse în DH Natura 2000, această specie poate popula ape
stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae sau
Isoeto-Nanojuncetea (3130), lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de tip Magnopotamion
sau Hydrocharition (3150), precum şi lacuri distrofice şi iazuri (3160)
În Europa centrală şi de est. Nu apare în Norvegia, Suedia şi Belgia. Sporadic în
Danemarca; sporadică şi rară în ţările din Anglia până în estul Europei.
Prin urmare în România este rară şi sporadică, semnalată cu precădere în zone de
câmpie, rar şi în podiş sau depresiuni. Este posibil să fi dispărut şi din alte localităţi
semnalate în bibliografie, motiv pentru care sunt necesare investigaţii în teren. Apreciez
că la nivel naţional efectivele populaţiilor sunt în scădere, iar acestea tind să fie din ce
în ce mai izolate, ca urmare a fragmentării excesive a habitatelor. Posibila excepţie este
Delta Dunării.
Probabil cea mai mare populaţie este cea din Delta Dunării. Prezintă populaţii mici, în
general izolate (parţial sau total); extincţii locale au fost deja documentate.
Trăieşte în ape stagnante, bogate în vegetaţie, gropi, canale, iazuri, mlaştini, dar şi ape
încet curgătoare în zone de câmpie, fixată pe părţile submerse ale florei dure sau pe
diferite substraturi (predominant macrofitofilă). Preferă apele limpezi, fiind un
bioindicator de calitate superioară a habitatului.
Ca şi celelalte planorbide este o specie hermafrodită, ovipară; poate constitui vector
pentru unii viermi paraziţi. Respiră prin cavitatea paleală puternic vascularizată, dar
există şi o branhie rudimentară, secundară.
Izolarea populaţiilor ca urmare a fragmentării excesive a habitatelor specifice;
Asanarea zonelor umede;
Desfiinţarea luncilor inundabile ca urmare a lucrărilor hidrotehnice sau pentru alte

folosinţe;
Îndiguirea şi liniarizarea cursurilor de apă;
Poluarea apelor stagnante;
Incendierea sau tăierea vegetaţiei de mal;
Transformarea bălţilor şi lacurilor naturale în eleştee.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Cioboiu, O., 2002 - Gasteropodele din zona inundabilă a Dunării (sectorul Cetate Bistreţ). Muzeul Olteniei, Craiova, Studii şi comunicări, Ştiinţele Naturii, XVIII, 117 - 121.
Fechter, Rosina, Falkner, G., 1990 - Weichtiere; Europäische Meeres- und
Binnenmollusken. Mosaik Verlag, München.
Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A., 1990 - Die Mollusken der Donau vom
Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer (eine monographische Darstellung). Eds. A.
Richnovszky u. A. Berczik, Akaprint, Budapest.
Glöer, P., 2002 - Die Süsswassergastropoden Nord- und Mitteleuropas,
Bestimmungsschlüssel, Lebensweise, Verbreitung. Die Tierwelt Deutschlands, 73. Teil.
Conch Books, Hackenheim.
Grossu, A.V., 1942 – Die Gastropodenfauna der Umgebung von Timişoara. C. r. Séanc.
Acad. Sci. Roum. 6 (1-4), 183 – 187.
Grossu, A.V., 1942 - Katalog der im Rumänischen Faunagebiet lebenden Gastropoden.
Academia Română - Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, Seria III, vol. 18, mem. 10, 1 - 53.
Grossu, A.V., Paladian, G., 1956 - Contribuţiuni la studiul moluştelor din Deltă şi bazinul
Dunării inferioare. Analele Institutului de Cercetări Piscicole, vol. I, 401 - 410.
Grossu, A. V., 1972 - Asociaţiile de gasteropode din zona Porţilor de Fier (Defileul Dunării
la Cazane - Orşova). St. şi Cerc. Biol., Seria Zoologie, Bucureşti, T. 24 (4), 293 - 298.
Grossu, A.V., 1987 - Gastropoda Romaniae, 2; Subclasa Pulmonata, I. Ordo
Basommatophora, II. Ordo Stylommatophora (Suprafamiliile Succinacea,
Cochlicopacea, Pupillacea), Ed. Litera, Bucureşti.
Grossu, A. V., 1993 - The catalogue of the moluscs from Romania. Trav. Mus. Hist. nat.
"Grigore Antipa", 33, Bucureşti, 291 - 366.
Grossu, A. V., 1993 - Gasteropodele din Romania, Compendiu. Bucureşti.
Grossu, A. V., 1999 - A scientifical collection of Romanian molluscs (shells only) - Prof. dr.
A. V. Grossu s donation to “Grogore Antipa” National Museum of Natural History from
Bucharest. Trav. Mus. natl. Hist. nat. “Grigore Antipa”, XLI, 7 - 35.
Negrea, Alexandrina, Popescu-Marinescu, V., 1992 - Gasteropodele din sectorul
românesc al Dunării găsite până în prezent. Hidrobiologia (Bucureşti), 20, 75 - 110.
Negrea, Alexandrina, 1994 - Contribution á l'étude faunistique et biogéographique des
Gastéropodes du secteur roumain du Danube. Annls. Limnol., 30 (3), 179 - 195.
Sárkány-Kiss, A., Sîrbu, I., 1998, - Contribuţii la cunoaşterea asociaţiilor de moluşte
acvatice din lacurile: Roşca, Rotundu, Belciug, Sărături-Murighiol şi Merhei (Rezervaţia
Biosferei Delta Dunării). Analele Institutului de Cercetare şi Proiectare „Delta Dunării”
Tulcea, IV (1-2), p. 85-93.
Sîrbu, I., Sárkány-Kiss, A., Petrescu, M., Lazăr, Bianca, Buian, G., 1999 - Contributions to
the knowledge of the freshwater molluskfauna from the upper and middle basin of the Olt
River (Romania). Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, Eds. I.
Sîrbu, A. Curtean, D. Bănăduc, Sibiu, 1, p. 111 - 122.
Sîrbu, I., 2001 - Moluştele acvatice din râul Ier, lacul termal de la Băile Episcopiei şi
Răbăgani (bazinul Crişurilor). Acta oecologica, VIII (1-2), Univ. "Lucian Blaga" din Sibiu;
93-106.
Sîrbu, I., Sárkány-Kiss, A., 2002 - Endangered freshwater mollusc species from the Eastern
tributaries of the Tisa River (Romanian territory). In: Ecological aspects of the Tisa River
Basin, TISCIA Monograph Series, 6, Hamar (J.) & Sárkány - Kiss (A.) eds., Szolnok, 71 80.
Sîrbu, I., 2004 - Studiu asupra moluştelor acvatice din Transilvania, Maramureş,
Crişana şi Banat. Teză de doctorat. Institutul de Biologie al Academiei Române,
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Bucureşti.
Sîrbu, I., 2004 - Comunităţile de moluşte acvatice din Dunăre (sectorul Baziaş Orşova). Muzeul Bruckenthal, St. şi Com - Şt. nat., 29, Sibiu,107 - 134.
Ioan Sîrbu
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Melcul Carenat Bănăţean
Chilostoma banaticum (Rossmässler, 1838)
4057
The Banat Rock Snail is an oval-shaped snail, 25 – 35 mm across and 15 – 20 mm
high, with a pinkish, russet-banded shell. It is widely distributed in Romania, especially
in the Southern and Western Carpathians, along river valleys, both in montane and
lowland areas. It is a preglaciar relict, most likely having its genetic and dispersal core in
Romania, with the rest of its range being represented by sporadic and relatively isolated
populations (Hungary, Germany, Croatia, Ukraine, probably also in Serbia, Slovakia
and Bulgaria). Its distribution in Romania seems to be almost continuous, at least in the
vicinity of mountainous areas from southern Transylvania, Banat, the Apuseni
Mountains, and northwards to Maramureş, as well as along the rivers flowing
westwards, these being also its main dispersal routes. It is found in a relatively broad
range of habitats, but prefers forested, humid habitats. In suiable places, it can form
very abundant populations.
Cochilie solidă, tare şi rezistentă, turtit-lentiformă, neregulat striată, brun-roşcată până
la brun-gălbuiă, rar verzuie, prevăzută cu o bandă brun-roşcată la periferie, cu o
evidentă carenă mediană, prezentă atât la adulţi cât şi (caracteristic) la juvenili;
peristom întărit, albicios, ombilic deschis. Înălţime 15 - 20 mm, lăţime 25 - 35 mm.
Pe sub pietre, printre lemne putrede, buşteni, pe stânci, pe plante, în frunzar pe sol, în
păduri, tufărişuri, formaţiuni vegetale dintre cele mai diverse, inclusiv parcuri şi grădini,
la marginea drumurilor, în locuri umbrite şi umede, deseori în apropierea apelor, de la
munte şi până la şes, de-a lungul văilor, respectiv a apelor curgătoare, preferând
altitudini medii.
Arealul actual al speciei în Europa este cuprins mai ales în România, insular în Ungaria,
Germania, Croaţia, Ucraina, foarte probabil - sporadic - şi în Serbia, Slovacia şi
Bulgaria. Distribuţia speciei în Ungaria este fragmentară, în numai câteva locaţii pe
văile râurilor Tisa, Mureş şi Crişuri. Se presupune că populaţiile actuale din Ungaria
provin din România şi s-au răspândit de-a lungul văilor Crişului Alb şi Negru, precum şi
de-a lungul Someşului, înainte de amenajările hidrotehnice, respectiv de regularizări.
Chilostoma banaticum a fost mult mai larg răspândită prin Europa în Pliocen şi - parţial Pleistocen, actual fiind un relict preglaciar cu răspândire insulară în toate ţările în care
apare, cu excepţia României.
Cele mai abundente populaţii, cea mai largă răspândire şi centrul genetic sunt în
România, şi în mod special Banatul.
În România specia Chilostoma banaticum are valenţe ecologice destul de largi, fiind
întâlnită din etajul montan până la câmpie, de-a lungul văilor, respectiv a apelor
curgătoare. Este o specie mezobiontă, higrofilă, preferă arii împădurite, sau cel puţin
vegetaţie abundentă, microfagă, hermafrodită. Deşi habitatele au fost (mai ales la
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altitudini mai mici) degradate, prin despăduriri, distrugerea luncilor inundabile, a
pădurilor de tip galerie, prin agricultură etc., totuşi C. banaticum a supravieţuit sub
forma unor metapopulaţii, chiar şi în zonele de câmpie. Este capabilă să populeze
fragmete de habitate, menţinute prin şansă, fie de-a lungul luncilor, margini de şanţuri,
drumuri sau terasamente de cale ferată. Ultimele reprezintă refugii cu condiţii aflate
frecvent la limita supravieţuirii populaţiilor de gastropode.
Chilostoma banaticum este menţionată în Anexa 4, privind speciile de plante şi animale
care necesită o protecţie strictă din Legea nr. 462 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Ulterior
modificată prin Ordin nr. 1198 din 25 noiembrie 2005 pentru actualizarea anexelor nr. 2,
3, 4 şi 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001.
Este ameninţată prin distrugerea habitatelor împădurite, a degradării vegetaţiei naturale
de mal, a zăvoaielor de mal, desecarea, modificarea regimului apelor curgătoare,
aridizarea terenurilor. Multe arii din ţară nu sunt încă studiate, populaţiile acesteia sunt
foarte rar evaluate, iar biologia ei se cunoaşte mult prea puţin.
Este necesară cunoaşterea şi monitorizarea tuturor populaţiilor acesteia, precum şi
studiul ecologiei ei. Cercetarea ar trebui să se concentreze pe următoarele direcţii:
determinarea, evaluarea şi cartarea tuturor populaţiilor, îndeosebi a izolatelor de la
marginea arealului (România fiind limita estică a arealului şi totodată centrul genetic şi
de răspândire din post-glaciar);
demararea unui program naţional de biomonitoring şi inventariere;
protecţia siturilor populate;
progrese în cunoaşterea biologiei acestei specii.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
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Bába, K., 1982 - Eine neue zoogeographische Gruppierung der ungarischen
Landmollusken und die Wertung des Faunenbildes. Malacologia, 22 (1-2), 441 - 454.
Bába, K., Kondorossy, P., 1995 - Snail assemblages of gallery forests between Lippa
(Lipova) and Makó. In The Maros/Mureş River Valley. A study of geography,
hydrobiology and ecology of the river and its environment. TISCIA Monograph Series;
Szolnok, Szeged, Tg. Mureş, 203 - 224.
Bába, K., Sárkány-Kiss, A., 1999 a - Contribution to the mollusc community of Someşul
Cald/Meleg Szamos Gorges. In: The Someş/Szamos River Valley, TISCIA monograph
series, Szeged - Szolnok - Tg. Mureş, 275 - 278.
Bába, K., Sárkány-Kiss, A., 1999 b - Terrestrial snail fauna in the Someş/Szamos River
Valley, from the spring region to the inflow into the River Tisza. In: The Someş/Szamos
River Valley, TISCIA monograph series, Szeged - Szolnok - Tg. Mureş, 279 - 296.
Bielz, M., 1843 - Aufzählungen der Siebenbürgischen Land- und SüsswasserMollusken. Kronstädter Zeitung
Bielz, A.E., 1867 - Fauna der Land- und Süsswasser-Mollusken Siebenbürgens. Zweite
aufl., Comissions-Verlag v. Filtsch, Hermannstadt.
Chincea, I., Odorescu, I., 2000 - Current Problems Regarding the Protection of the "Balta
Nera - Danube" Wetland (paper presented at the XI International Conference "Danube River of Cooperation", November, 17-19). Abstract.
Clauss, E., 1979 - Eine Population von Helicigona (Drobacia) banatica (Rossmaessler,
1838) in Quedlinburg (Gastropoda, Stylommatophora, Helicida). Malak. Abh. Mus.
Tierkunde Dresden, 6 (1), 85 - 88.
Csiki, E., 1902 - A Magyar Birodalom. Állatvilága. II. Mollusca, 1 - 44.
Domokos T, Repasi, J., 2001 - Adalék a hullámtéri Chilostoma banatica (Rössmassler)
helymorfologiájahoz, állatföldrajzi és ökologiai viszonyaihoz a Precarpathicum
magyarországi szakaszárol. Malacologiai tajékosztato – Malacological Newsletter, 19,
59 - 66
Domokos, T. (Összeállitotta), 2004 - Bánáti csiga (Chilostoma banatica).
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Környezetvédelmi és Vizügyi Minisztérium Kiadó, Természetvédelmi Hivatal;
Fajuregörzési Ternek (20 pp; www.termeszetvedelem.hu).
Domokos, T., Váncsa, K., 2005 - Malacofaunistical and ecological data from the Troaş
valley. TISCIA, 35, 17 - 26.
Domokos, T., Lennert, J., 2007 - Standard faunistical work on the molluscs of CodruMoma Mountains (Romania). Nymphaea. Folia Naturae Bihariae, Oradea. 14 pag. (in
press.)
Gheoca, V., 2002 - Aspecte ale taxonomiei şi distribuţiei helicidelor din Depresiunea
Făgăraşului. Acta oecologica, Univ. Lucian Blaga, Sibiu, IX (1-2), 25-39.
Gheoca V., 2004 - Contribuţii la studiul taxonomic, ecologic şi genetic al helicidelor
(Mollusca, Gastropoda) din Depresiunile Sibiului şi Făgăraşului. Teză de doctorat. Univ.
Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Grossu, A. V., 1942 - Katalog der im Rumänischen Faunagebiet lebenden
Gastropoden. Academia Română - Memoriile Secţiunii Ştiinţifice. Seria III, Tom. XVIII,
mem. 10, 1 - 53.
Grossu, Al.V., 1955 - Fauna Republicii Populare Romîne, Mollusca vol III, Gastropoda
Pulmonata, Edit. Academiei R. P. R., Bucureşti.
Grossu, Al. V., 1980 - 1981 - Caracteristica gastropodelor din Munţii Apuseni.
Nymphaea. Folia Naturae Bihariae, Oradea, VIII - IX, 423 - 431.
Grossu, Al.V., 1983 - Gastropoda Romaniae. 4, Ed. Litera, Bucureşti.
Grossu, A. V., 1993 - The catalogue of the molluscs from Romania. Trav. Mus. natl. Hist.
nat. "Grigore Antipa", 33, Bucureşti, 291 - 366.
Grossu, A. V., 1993 - Gasteropodele din Romania, Compendiu. Bucureşti.
Grossu, A. V., 1999 - A scientifical collection of Romanian molluscs (shells only) - Prof. dr.
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4064 Theodoxus transversalis
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Melcul Acvatic Dungat
Theodoxus transversalis (C. Pfeiffer 1828)
Striped Nerite Snail
4064
The Striped Nerite Snail is a semi-elliptoid-shaped snail, 5 – 6 mm high, about 8 mm high,
and 6 mm wide, with a broad mouth. It has a brownish-pink shell with brownish bands. It is
found in clean flowing waters, less often in lakes, puddles or rivers, on stony, sandy or
muddy substrata, in slow- flowing, but well oxygenated stretches.
It is an Ponto-Danubian species, once largely spread accross the Central and Eastern
Europe, considered for a long time as common in the Danube Basin, from Germany
downstream to the Danube Delta, as well as in some rivers from Moldavia and Ukraine
(Dniestr River Basin). Today, it is extinct from a large part of its range (extinct in Austria
and extremely rare in Germany). In Transylvania and probably Banat it became extinct
between 1960 and 1980 from all known sitesfrom pollution and river channel works. Nor
has it been recently recorded in the Danube Delta Biosphere Reserve, so it appears that it
is extinct in Romania.
Cochilie mică, semielipsoidală, cu spiră foarte mică, cenuşie sau galben-cenuşie, pereţi
groşi, cu trei (rar patru) benzi spirale întunecate, evidente. Apertura larg eliptică, opercul
roşcat cu margini şi nucleu roşu. O larg răspândită eroare în literatura noastră a fost
ignorarea caracterelor taxonomice reprezentate de formaţiunile de pe opercul: Grossu
aminteşte în sistematica din 1986 de existenţa unei apofize. De fapt sunt două formaţiuni,
pe care, în tradiţia şcolii germane, le vom numi "coastă" (cea mai lungă) şi "apofiză" (cea
scurtă). Ignorarea acestor caractere a condus, fără îndoială, la multe erori de determinare
a exemplarelor de Theodoxus colectate din România. La T. transversalis apofiza este
foarte puternică şi învârtită în spirală (caracter distinctiv foarte cert). Se deosebeşte de alte
specii ale genului, astfel: la Theodoxus fluviatilis desenul de pe cochilie este în formă de
reţea şi ochiuri pe fundal deschis, operculul are numai coastă (lipseşte apofiza);
Theodoxus danubialis prezintă linii în zig-zag transversale pe cochilie, iar pe operculul
galben deschis apofiza este mică, ca o plăcuţă dreaptă, amplasată într-o mică adâncitură
(caracter distinctiv şi pentru formele melanice, tipice pentru populaţiile din estul Europei,
care au creat multe confuzii în literatură şi colecţii). La specia relictă mezotermofilă
Theodoxus prevostianus (recent dispărută din fauna României) cochilia este neagră, nu
există desene, operculul seamănă cu cel al speciei precedente, dar coloraţia este gri
închis în zona centrală şi margini portocalii. Se observă că apofiza puternică şi spralată la
T. transversalis este un caracter taxonomic mult mai cert decât cele ale cochiliei, deoarece
acestea pot fi uşor camuflate prin coloraţie (de exemplu la exemplarele melanice) sau
şterse prin mecanisme fizico-chimice.
Dimensiuni: înălţime 5-6 mm, lungime 7,8 - 8 mm, lăţime 5,8 - 6,2 mm, apertură 5 - 6 mm.
Trăieşte în ape curgătoare, curate şi, mai rar, în lacuri, bălţi sau fluvii, pe substrat
pietros, nisipos sau mâlos (frecvent sub pietrele din albie, după Glöer, 2002), în zone cu
viteză de curgere mai redusă, dar în toate cazurile în ape bine oxigenate.
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Element ponto-danubian sau danubian; multă vreme considerat comun în bazinul
Dunării, din Germania şi până în Delta Dunării, în unii afluenţi din Moldova şi Ucraina
(bazinul Nistrului). Actual dispărut pe scară largă din întregul areal (nu mai trăieşte în
Austria; este extrem de rar în Germania). În Germania ajungea odinioară până la
Donauwörth, astăzi mai poate fi găsit numai la barajul Kachlet în Alzul superior. A mai
fost semnalat în trecut în Dunărea din Slovacia şi unii afluenţi, precum şi din sectorul
Dunării din Ungaria, dar nu se cunoaşte statutul actual al acesteia. În România este
probabil dispărut.
În România: probabil dispărută.
No information
În România: probabil dispărută.
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4066 Asplenium adulterinum
No photo
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Feriguţă
Asplenium adulterinum Milde
Ladder Spleenwort
4066
The Ladder Spleenwort arose as a hybrid of A. trichomanes and A. viride. Midway in
character between these two species, an obvious differentiating character is the colour
of the stipe and rachis: lustrous brown the entire length in the former, an entirely green
rachis in the latter, and a rachis where the top 2 cm is green in A. adulterinum. It is a
rare species in Romania, growing on serpentine and ultrabasic rock crevices. The
species is highly threatened by human activities, such as cutting beech forests and
opening of new serpentine quarries. In order to keep this species in a good
conservation status, prohibiting these activities in the areas sheltering the most
important populations is required.
Hemicriptofit. Rizom târâtor până la ascendent, lung până la 4 cm multicapitat. Părţile
lui mai tinere, precum şi bazele peţiolilor foliari cu scvame negricioase. Scavme mai
adesea linear-lanceolate , alungit-acuminate cu striaţii mediane întunecate. Frunze 8-20
(25) cm grupate în formă de tufă deasă, mai adesea verzi peste iarnă. Peţiol până la 5
(-10) cm lungime. Rachis nearipat, pe faţa superioară în formă de jghiab puţin adânc.
La fel ca partea inferioară a rachisului, peţiol întunecat, brun-roşcat, fragil, doar dispers
scvamos. Partea desus a rachisului, pe o cincime până la jumătate din din lungimea din
lungimea lui de culoare verde. Lamina foliară simplu-penată, viu-verde până la verde
ăntunecat, îngust lanceolată până la lineară, lungă până la 16 cm lată de 6-10 (-17)
mm. Foliole până la 20 perechi, lungi de 3-8 mm, rotunjite, crenat-dinţate, pe faţa
inferioară slab-glandulos păroase, scurt verde peţiolate, toamna târziu parţial căzute
(desprinse). Sori mai adesea 6-8, alungiţi, aflaţi în vecinătatea nervurii principale.
Induziu cu marginea întreagă până la slab-dinţată. Spori bruni, mari. Exospor (27-) 3339 (-42) µm lungime.
Pe teritoriul României a fost identificată numai A. adulterinum ssp. adulterinum. S-a
demonstrat că această subspecie (alotetrapolidă 2n = 144) este la origine un hibrid între
A. trichomanes ssp. trichomanes (diploid, calcifug) şi A. viride (diploid calcofil). A.
adulterinum ssp. adulterinum a fost prima ferigă produsă experimental din părinţi
diploizi (Lovis, 1968). Au fost descoperiţi şi în natură, hibrizi corespunzători diploizi
primari, sterili, ai acestei specii. Retroîncrucişarea cu părinţii diploizi este frecventă,
realizându-se în special cu A. viride.
A. adulterinum preferă pereţii stâncoşi (serpentin, magnezit şi mai rar stâncile din granit,
gnais sau gresie), ai văilor umbrite, sau stancăriile umbrite din făgete.
Parcul Naţional Porţile de Fier (între Poiana Mraconiei, Dunăre, Cazanele Mari, până la
Tişoviţa şi Baia Nouă), Cheile Rudăriei (jud. Caraş-Severin), M-ţii Ţarcu, M-ţii Almăjului,
M-ţii Călimani, M-ţii Rarău-Giumalău, M-ţii Ceahlău, M-ţii Hăşmaş, M-ţii Nemira
(prezenţă neconfirmată).
Este o specie rară, cu populaţii reduse, ca mai mare populaţie a speciei A. adulterinum
fiind cantonată în Parcul Naţional Porţile de Fier. La modul general populaţia se află în
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necesare pentru
ocrotire

continuu regres fiind supusă unor presiuni antropice tot mai mari.
A. adulterinum este descrisă în mare măsură de pe serpentin [Mg3Si2O5(OH)4] şi de
pe magnezit. Foarte rar, feriga colonizează stâncile din granit, gnais sau gresie.
De regulă exigenţele edafice opuse ale celor doi părinţi, care au dat naştere hibridului
primar, împiedică întâlnirea lor în natură. Doar pe rocile cu conţinut de serpentin şi pe
altele din cele ultrabazice (bogate în baze dar cu un conţinut redus de calciu), găsesc
ambele condiţii favorabile de viaţă.
Specia colonizează mai adesea soluri revene, până la moderat-revene, argiloase până
la luto-argiloase. Solurile sunt totdeaun a acide (val. pH 3,7-6, în medie 4,8) şi relaiv
bogate în azot ( conţinut de azot ântre 0,15 şi 2,06 %). La un conţinut de humus şi
carbon ridicat, rezultă un raport C/N favorabil (13,1).
A. adulterinum preferă staţiuni umbrite.
Listări: inclusă în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al., 1994),
ca specie rară.
Specia este supusă unor presiuni antropice tot mai mari. Exploatarea pădurilor de fag,
în care vegetează A. adulterinum, are drept consecinţă modificarea microclimatului
(dispariţia umbrei şi reducerea umidităţii solului) care poate duce la dispariţia speciei din
zonele afectate. De asemenea deschiderea unor noi carire pentru exploatarea
serpentinului (în zona de sud - vest) constituie o ameninţare serioasă pentru
menţinerea integrităţii populaţiilor acestei specii.
Ca măsuri de conservare se recomandă limitarea/interzicerea tăierilor şi interzicerea
deschiderii de noi cariere pentru exploatarea serpentinului, în zonele care adăpostesc
populaţii importante ale acestei specii.
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Capul şarpelui
Echium russicum J.F. Gmel.
Russian Bugloss
4067
This bienniel bugloss grows 30 – 90 cm high and has a long (25 – 30 cm), cylindrical
flower spike with characteristic rosy flowers. It occurs in dry grasslands, and is widely
distributed across the Balkans to Russia. The Romanian population stands at over
1,000 plants, in a stable condition, recorded from many parts of the country including a
number of proteced areas.
Plantă erbacee bianuală, cu tulpina înaltă de 30-90 cm, neramificată, cilindrică,
acoperită cu peri setiformi albi, rigizi, la bază tuberculaţi şi cu peri scurţi şi moi. Frunzele
sunt liniar lanceolate; cele bazale formează o rozetă. Inflorescenţa este lungă de 25 –
30 cm, cilindrică, alcătuită din flori scurt pedicelate, roşii. Corola ajunge până la 17 mm
lungime, iar tubul acesteia depăşeşte de două ori lungimea caliciului. Staminele şi
stigmatul ies mult din corolă. Fructul este reprezentat de 4 nucule cu pericarpul
pronunţat zgrăbunţos. Înfloreşte în mai-iulie.
Se deosebeşte de celelalte specii ale genului Echium de la noi prin culoarea corolei. La
E. italicum corola este albă sau alb-roşietică, iar la E. vulgare corola este albastră.
62C0 Stepe ponto-sarmatice – frecvent în fitocenoze cu Stipa lessingiana
România: sporadicā în Transilvania, Banat, Muntenia, Moldova şi Dobrogea
AB: Miraslău (Pădurea de stejar pufos);
BC: Oneşti (Dealul Perchiu);
BZ: Bisoca, Berca (Vulcanii Noroioşi);
BV: Muntele Tâmpa
CJ: Cluj-Napoca (Fânaţele Clujului), Suatu, Cheile Turzii, Gherla, Ploscoş (Valea
Florilor);
CT: Pădurea Esechioi, Dumbrăveni, Basarabi (Fântâniţa Murfatlar), Canaraua Fetii,
Hagieni, Dobromir;
GL: Hanul Conachi, Roşcani (Pădurea Băneasa), Tuluceşti (Pădurea Gârboavele),
Scânteieşti (Pădurea Mogos-Matele), Suceveni (Pădurea Pogăneşti);
GR: Comana;
IS: Miroslava (Valea lui David), Mârzeşti;
MH: Porţile de Fier;
MS: Zau de Câmpie;
PH: Gura Vadului (Stânca Tohani);

Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

SB: Sibiu, Şura Mare (Insulele stepice de lângă Slimnic), Blăjel (Movilele de la Păucea),
Sighişoara – Târnava Mare.
SV: Moara Nica (Frumoasa), Bosanci (Fânaţele Ponoare);
TL: Delta Dunării, Munţii Măcinului, Greci, Luncaviţa, Teliţa, Malcoci, Teche, Platoul
Babadag.
VS: Rebricea (Fânaţurile de la Glodeni), Micleşti (Movila lui Burcel)
>1000 indivizi, stabilă.
Xeromezofită, subtermofilă. Creşte prin pajişti şi tufărişuri din zona de stepă până în
etajul gorunului.
Ameninţări: Nu au fost identificate. Cele mai multe locuri în care creşte sunt rezervaţii
naturale.
Recomandări: Având în vedere că este o plantă bianuală, cel puţin unele fâneţe ar
trebui cosite după maturarea seminţelor.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment



Apreciem marimea populatiilor din
tara la peste 1000 de indivizi avand
in vedere numarul de localizari
identificate si marimea populatiilor
pentru fiecare localizare. Este
absolut
necesar
un
studiu
populational care sa indice situatia
exacta a speciei.

DIRECT
Quantity
• Population size in
the site

Apare ca rara in fiecare site ( 220 indivizi in siturile vizitate in
ultimii ani).



• Population trend in
the site

O reducere a populatiilor
existente mai mica de 5 %
poate fi acceptata



• Evidence of
reproduction /
recruitment

seminte viabile la peste 50 %
din indivizii populatiei



• Survival rates

Cel putin 50% indivizi maturi



Leptosphaeria dolioloides
(Auersw.) Karst.
(Pleosporaceae) trebuie sa fie
absenta





Nu se admit reduceri ale
suprafetelor siturilor natura
2000 in care se afla planta





Asociat cu habitatul 62C0





Population
dynamics

Specia este bianuala

Disease
• Absence of specific
diseases

Genetic diversity
• Hybridisation
INDIRECT

Nu

Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species
Habitat condition
• Species
composition of
associated plant
community
Disturbance

Recomandam masuri de protectie si in
alte localizari ale speciei, altele cele
decat incluse deja in reteaua Natura
2000

• Agricultural
operations

Cosirea fanetelor in care creste
specia se va face dupa
maturizarea fructelor.

Alte surse de
informare

Ciocârlan V. 2000. Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta.
Bucureşti: Edit. Ceres. P: 207
Grinţescu I. 1960. Genul 405. Echium L. în Flora R.P. România (red. pr. T. Săvulescu),
vol. VII. Bucureşti: Edit. Academiei Române.
Sârbu Anca, Negrean G., Pascale Gabriela & Anastasiu Paulina 2006. Globally and
European threatened plants present in Dobrogea (South-Eastern Romania). Pp. 116 –
122. In: Gafta D. & Akeroyd J.R. (Eds.), Nature Conservation. Concepts and Practice.
Heidelberg: Springer Verlag. ISBN-10:3-540-47228-2; ISBN-13:978-3-540-47228-5.
Sârbu Anca (Coord.) 2007. Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România. Bucureşti: Edit. Victor B Victor.
Paulina Anastasiu
Gavril Negrean
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4068 Adenophora lilifolia

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat

Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.
Ladybells
4068
The Ladybell is a close relative of the Campanula family. It is an erect perennial
typically with leafy, branching stems that are topped in late spring with racemes of
drooping, flaring, bell-shaped, lilac blue to pale blue flowers which are mildly fragrant.
The stem leaves are medium green are toothed, ovate to lance-shaped.
The main habitats are open woodlands and fields with damp light (sandy) to medium
(loamy) acid, neutral or basic (alkaline) soils. It can become invasive when given a
suitable site where it has exposure to full sun or only partial shade. It does not tolerate
shade.
Romania has a stable population of about 500 plants.
Plantă perenă, cu rădăcină pivotantă, napiformă. Tulpina este înaltă de 30-100 cm,
erectă, simplă sau ramificată, foliată. Frunzele tulpinale inferioare sunt alungit eliptice
până la liniar lanceolate, iar cele superioare alungit eliptice, descrescente, atenuate in
peţiol până la sesile. Dispoziţia frunzelor pe tulpină este alternă, uneori verticilată.
Frunzele atît cele tulpinale cât şi cele bazale sunt glabre, prezentând perişori mici,
foarte subţiri, rari numai pe margini şi pe nervuri. Cele bazale sunt lung peţiolate, cu
lamina rotund cordată, dur serată. Florile sunt scurt pedicelate, organizate într-o
inflorescenţă paniculată. Caliciul este format din 5 lacinii mici, triunghiular-lanceolate, cu
marginea serată sau întreagă, cu mult mai scurte decât corola. Corola este latcampanulată, 5-divizată, cu lobii scurţi şi lăţiţi, liliachie, de de 12-18 (20) mm
lungimtruie, cerulee. Caracteristic acestei specii este stilul lung, exert, cu baza
înconjurată de un disc nectarifer, tubulos sau cilndric. Fructul este o capsulă piriformă,
de 8-12 mm lungime, prezentănd pe suprafaţa sa nervaţiuni proeminente. Seminţele
sunt aplatizate, ruginii, de 2-2,5 mm lungime.
Woods and damp fields, including:
6240* Pajişti stepice subpanonice
6260* Pajişti panonice pe nisipuri
6440 Pajişti/fâneţe aluviale de tip Cnidion dubii din văi
7210* Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus
7230 Mlaştini alcaline
9160 Păduri subatlantice şi medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion
betuli
9170 Pădure de gorun-carpen Galio-Carpinetum
91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
91I0 Euro-Siberian steppic woods wich Quercus species,
9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene

Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

CJ: Făget, Dl. Feleacului, V. Morii, Fâneţele
Clujului, Cojocna, Turda
MM: Foeni
BN: Nimigea, Băgău, Buza
MS: Gurhiu, Joseni, Remetea, Băile Homorod, Vlăhiţa, Lueta-Nadăş
SV: Bosanci, Botoşaniţa, Calafindeşti
CS: Lugoj-V. Lungă
BV: Braşov, Prejmer, Vâlcele
SB: Cisnădioara, V. Sebeşului, Poplaca, Dumbrava Vadului
Vl: Cheile Costesti (M. Niculescu)
Peste 500 indivizi, stabilă.
În etajul colinar şi montan, la marginea pădurilor de foioase, prin pajişti ± umede şi
tufărişuri.
Listare în documente naţionale şi internaţionale: IUCN Red List, Convenţia de la Berna,
Listele Roşii Naţionale (Oltean & al. 1994, Boşcaiu & al. 1994, Dihoru & Dihoru 1994).
Ameninţări: Impact antropic în urma defrişărilor iraţionale şi păsunatului iraţional.
Recomandări: monitorting-ul populaţiilor existente. Organizarea corespunzătoare a
activităţilor de exploatare şi industrializare a lemnului. Exploatarea resurselor trebuie
făcută in mod echilibrat. De asemenea, se recomandă reducerea păşunatului în zonele
protejate.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Missing
Alte surse de
informare
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Aeschimann D., Lauber K., Moser D.M., Theurillat, J.-P. (2004) Flora alpina, Vol. II,
Haupt Verlang, Bern, p. 330
Boşcaiu, N., Coldea, G., Horeanu, C. (1994) Lista Roşie a plantelor vasculare
dispărute, periclitate, vulnerabile şi rare din Flora României. Ocrot. Nat. 38 (1): 45-56.
Ciocârlan, V. (2000) Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta.
Bucureşti, Edit. Ceres., p. 730
Dihoru, G., Dihoru, A. (1994) Plante rare, periclitate şi endemice în flora României –
Lista Roşie. Acta Horti Bot. Bucuresti. /1993-1994/: 173-197.
Oltean, M., Negrean, G., Popescu, A., Roman, N., Dihoru, G., Sanda, V., Mihăilescu, S.
(1994) Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze, documentaţii de
ecologie I/1994: 1-52.
Sârbu, A. (Coord.) (2007) Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România. Bucureşti: Edit. Victor B Victor.
XXX- 1976, Flora Europea, vol.IV, University Press, Cambridge, p. 93
XXX -1964, Flora României, vol. IX, Edit. Acad. Române, Bucureşti, p. 124
Mariana Niculescu
Alexiu Valeriu
17.08.07

4070 Campanula serrata
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Clopoţei
Campanula serrata (Kit.) Hendrych
Serrated Bellflower
4070
The Serrated Bellflower is a Carpathian endemic, found in meadows and shrubland
ranging from the beech forest zone up to alpine areas, throughout the Romanian
mountains. It is threatened at the European level and protected by Habitat Direction and
Berne Convention. However, in Romania no special protection measures are required,
other than controlling grazing, tourism and deforestation.
Specie din familia Campanulaceae, frecvent întâlnită în bibliografie sub numele de C.
napuligera. Plantă ierboasă, perenă, înaltă de 20-60 cm, cu rădăcină îngroşată
napiform. Frunze tulpinale sesile, lanceolate, cu margini serate. Boboci florali nutanţi.
Corolă albastră, campanulată. Inflorescenţa este racem unilateral. Fruct capsulă.
Specie carpatică, endemică. Frecventă din etajul fagului până în cel alpin, în pajişti,
tufărişuri; în asociaţii incluse în Campanulo - Juniperetum, Potentillo - Nardion. 6230 Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas in Continental Europe); HdR: 3608 - Pajişti sud-est carpatice de
Scorzonera rosea şi Festuca nigrescens; 3609 - Pajişti sud-est carpatice de Nardus
stricta şi Viola declinata. 6520 - Mountain hay meadows; HdR: 3801 - Pajişti sud-est
carpatice de Trisetum flavescens şi Alchemilla vulgaris.
Răspândirea în Europa: Cehia, Slovacia, Polonia, România, vestul Rusiei. Endemică.
M-ţii Gutâi, M-ţii Maramureşului, Rodnei, M-ţii Suhard, Obcinele Bucovinei, Câmpulung
Moldovenesc, M-ţii Giumalău - Rarău, M-ţii Stânişoarei, Podişul Sucevei, M-ţii Ceahlău,
Cheile Bicazului, M-ţii Hăşmaşu Mare, V. Sabaşei (Piatra Neamţ), M-ţii Călimani, M-ţii
Gurghiului, M-ţii Harghitei, M-ţii Ciucului, M-ţii Nemira, M-ţii Vrancei, Penteleu, Siriu, M-ţii
Ciucaş, Postăvaru, Piatra Mare, V. Prahovei, V. Ialomiţei, M-ţii Piatra Craiului, M-ţii
Bucegi, M-ţii Făgăraş, Sibiu, V. Sadului, V. Dâmboviţei, Mt. Cozia, Băile Olăneşti, M-ţii
Căpăţânii, V. Luncavăţului, Parâng, M-ţii Şureanu, M-ţii Vâlcan, Retezat, M-ţii Ţarcu –
Godeanu, Muntele Mic, Poiana Mărului, Domogled – Valea Cernei, V. Ţesnei, M-ţii
Semenic, Vf. Rusca, M-ţii Apuseni, Mt. Găina, M-ţii Trascăului, Mt. Mare, M-ţii Bihor,
Vlădeasa, M-ţii Pădurea Craiului, M-ţii Plopiş.
Specie relativ constantă în pajişti şi tufărişuri din etajul montan şi subalpin, de obicei cu
abundenţă redusă.
Specie hemicriptofită, înfloreşte între iulie şi septembrie. Faţă de factorii de mediu este
mezofită, oligotrofă – mezotrofă, slab – moderat acidofilă; specie carpatică, endemică.
Specie cu risc scăzut de ameninţare. Inclusă în Lista speciilor ameninţate la nivel
European şi care se regăsesc şi în România (Directiva Habitate – Anexa IIb şi IVb,
Convenţia de la Berna – AppI); Habitat Directive Code: 6230; 6520; Berna Convention
Code: 35.11.

Nu necesită măsuri speciale de conservare; în general se urmăreşte limitarea
păşunatului, a defrişărilor şi controlul turismului în ariile protejate. Specia este
răspândită din zona montană până în cea alpină, pe tot cuprinsul ţării. În România este
protejată şi prin cele 28 de SCI-uri Natura 2000. În unele zone, Campanula serrata este
întâlnită frecvent; un astfel de loc îl reprezintă Fânaţele de la Paltinu (jud. Suceava), sit
nou propus pentru protecţie şi conservare (Sârbu Anca & colab., 2007).
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute
DIRECT

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

Specie prezenta in minim 25%
din releveele efectuate pe
suprafata unui sit unde este
raspandita specia. Abundenta
este in general +, frecventa
poate fi pe alocuri ridicata (5).





Specia nu este in general
abundenta, dar poate sa apara
constant in sit. De aceea se
foloseste constanta sau frecventa cu
care este intalnita.

Poate fi acceptata o reducere a
populatiilor existente cu
maximum 25%.

*

*

In functie de abundenta si frecventa
speciei intr-un anumit sit.

Nu se admit reduceri ale
suprafetelor cu mai mult de
10%. In cadrul sit-urilor
desemnate pentru conservarea
speciei, populatiile trebuie sa
se regaseasca pe minim 50%
din suprafata acestora.



*

• Species
composition of
associated plant
community

Minim 25% din speciile
caracteristice pajistilor si
tufarisurilor in care se gaseste
specia: Nardus stricta, Festuca
nigrescens, F. rubra, F.
airoides, Agrostis capillaris,
Vaccinium sp., Deschampsia
flexuosa, Juniperus sp., Luzula
luzuloides, Bruckenthalia
spiculifolia, Rhododendron
myrtifolium, Calluna vulgaris,
Festuca supina, Poa media.

*

• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

Existenta - pe minimum 50%
din suprafata pe care este
prezenta specia - a pajistilor si
tufarisurilor caracteristice.





• Grazing and
mowing

Pe maximum 75% din
suprafata din sit unde se
gaseste specia.

*

*

Daca pasunatul nu este prea intens,
specia nu este amenintata.

• Recreation and
tourism

Pe maximum 75% din
suprafata acelor sit-ului unde
specia apare cu populatii bine
reprezentate.

*

*

Se recomanda delimitarea si izolarea
doar a acelor zone din sit-uri unde
specia prezinta abundenta ridicata,
in habitate caracteristice, bine

Quantity
• Population size in
the site

Population
dynamics
• Population losses

INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species

Habitat condition
Specia se intalneste constant in
pajisti si tufarisuri din regiunea
montana inalta si subalpin, mai rar la
altitudini mai coborate.

Disturbance

conservate.
Alte surse de
informare
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Bărbos, M. I., 2007 - Studii privind cenologia şi ecologia pajiştilor montane din judeţul
Maramureş, Teză de doctorat, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj - Napoca
Beldie Al., 1967 – Flora şi vegetaţia din Munţii Bucegi, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti
Boşcaiu N., 1971 – Flora şi vegetaţia Munţilor Ţarcu, Godeanu şi Cernei, Ed. Academiei
R.S.R., Bucureşti
Buiculescu, I., 1987 - Flora si vegetaţia Masivului Piatra Mare, Teză de doctorat,
Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj - Napoca
Ciocârlan V., 1968 – Flora şi vegetaţia bazinului subcarpatic al Slănicului de Buzău,
Teză de doctorat, Universitatea Bucureşti
Ciocârlan V., 2000 – Flora ilustrată a României, Ed. Ceres, Bucureşti
Coldea Gh., 1972 - Flora si vegetaţia Munţilor Plopiş, Teză de doctorat, Universitatea
"Babeş-Bolyai", Cluj - Napoca
Coldea G., 1990 – Munţii Rodnei. Studiu geobotanic. Ed. Academiei, Bucureşti
Coldea Gh., colab., 2003 – Ghid pentru identificarea importantelor arii de protecţie şi
conservare a plantelor din România, Ed. „alo, Bucureşti!”
Grigore S., Coste I., Oprea Reghina, 1970 - Cercetări fitocenologice asupra nardetelor
de la Muntele Mic, Lucr. Şt. – Seria Agronomie, vol. XIII, Inst. Agr. Timişoara
Grigoriu Alma L., 2004 – Studiu ecologic şi fitocenologic al vegetaţiei de pajişti din
bazinul superior şi mijlociu al râului Timiş, Teză de doctorat, U.S.A.M.V.B. Timişoara
Groza Gh., 1999 - Vegetaţia Munţilor Pădurea Craiului. Studiu fitocenologic, ecologic şi
bioeconomic, Teză de doctorat, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj - Napoca
Moldovan, I., 1970 - Flora si vegetaţia Muntelui Gutâi, Teză de doctorat, Universitatea
"Babeş-Bolyai", Cluj - Napoca
Niculescu Mariana, 2006 – Flora şi vegetaţia bazinului superior al râului Luncavăţ, Teză
de doctorat, Univ. „Babeş – Bolyai” Cluj - Napoca
Puşcaru D., colab., 1956 - Păşunile alpine din Munţii Bucegi, Editura Academiei R.P.R.
Resmeriţă I., 1972 – Vegetaţia lemnoasă din Valea Ţesnei (Jud. Mehedinţi), Studii şi
Cerc. de Biol., Seria Bot., 24, 4, 277-293
Sârbu Anca (coord.), colab., 2007 – Arii speciale pentru protecţia şi conservarea
plantelor în România, Ed. Victor B Victor, Bucureşti
Zanoschi V., 1971 - Flora si vegetaţia Masivului Ceahlău, Teză de doctorat,
Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj - Napoca
***Flora Europaea - http://rbg-web2.rbge.org.uk
***Flora R.P.R., 1952-1976 – Ed. Acad. R.P.R., Bucureşti
Alma L. Nicolin
Marius Bărbos, Adrian Oprea
10.10.2007

4074 Dianthus diutinus
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Garofiţă de nisip
Dianthus diutinus Kit.
Long-lasting Pink
4074
This perenniel pink grows about 50 cm high, and has a cluster of flowers with rosy-pink
toothed petals. It is distrubed in the lower Danube region. Old records from Romania
suggest it occurred in coastal sand dunes but these records may have been confused
this species with other similar species such as D. bessarabicus and D. platyodon. At
present, the existince of D. diutinus in Romania has not been confirmed.
Perenă, glaucă, până la 50 cm înălţime; frunzele bazale sunt setacee; cele caulinare au
până la 1 mm lăţime, sunt liniare, obtuze sau subobtuze; tecile sunt de câteva ori mai
mari decât lăţimea frunzei. Florile sunt grupate câte două sau mai multe într-un capitul
dens; scvamele involucrale sunt ovate, coriacee, apiculate sau scurt aristate. Caliciul
are (10-)12-15x15x2-3 mm şi uneori e îngustat în partea superioară; dinţii caliciului sunt
rotunjiţi, puţin mai lungi decât laţi, nemucronaţi. Lamina petalelor este de 5-8 mm,
dentată, glabră, rozaliu-lila.
D. platyodon Klokov şi D. bessarabicus (Kleopow) Klokov au frunze acute sau
acuminate, iar dinţii caliciului sunt cel puţin de două ori mai lungi decât laţi, mucronaţi.
Cele trei specii pot fi conspecifice cu D. polymorphus M. Bieb.
Sand dunes in coastal and inland areas.
Ungaria, Serbia NE
Din România, Dianthus diutinus Kit. a fost eronat indicat de pe nisipuri litorale şi
continentale. Datele recente din literatură (Ciocârlan 2000) şi observaţiile personale
efectuate în Delta Dunării pun în evidenţă următoarea situaţie:
pe nisipuri litorale creşte D. bessarabicus (Kleopow) Klokov;
pe nisipuri continentale (GL: Hanul Conachi) creşte D. platyodon Klokov;
în vestul ţării nu se confirmă prezenţa speciei Dianthus diutinus Kit. Ardelean (2006)
menţionează prezenţa lui Dianthus polymorphus Bieb. în locuri nisipoase situate între
Crîşuri, la Mocrea, dar datele sunt preluate din literatură mai veche.
Not confirmed as occurring in Romania
No information
No information

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
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& al.), Vol. 1. Psilotaceae to Platanaceae. Cambridge: Cambridge University Press. P:
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Săvulescu), vol. II, P: 238-241. Bucureşti: Edit. Academiei Române.
Paulina Anastasiu

24.07.07

4081 Cirsium brachycephalum
No photo
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Pălămidă
Cirsium brachycephalum Jur.
Short-headed Thistle
4081
The Short-headed Thistle grows 30 – 100 cm high and has pink to violet (sometimes
white) flowers. It is a rare species, endemic to the Pannonic region, found in small
numbers in damp lowland habitats (marshes, sometimes saline). It is included in Habitat
Directive and Berna Convention. The main threats to it are draining of humid soils,
expansion of agricultural land, grazing.
Plantă ierboasă, bisanuală din familia Asteraceae. Are tulpină de 30 până la 100 cm,
sulcată, glabră sau tomentoasă în partea superioară, spre bază spinos aripată. Frunze
bazale sunt lanceolate, spinos ciliate pe margini, lung decurente. Frunze tulpinale liniar
lanceolate, penat-lobate, cu lobi terminaţi cu spini, sesile, semiamplexicaule, decurente
pe tulpină. Antodii mici, globuloase, grupate în corimb, cu pedunculi albi tomentoşi.
Hipsofile involucrale alipite, cu margini tomentos pubescente, terminate în spini simpli,
erecţi. Flori roşii, roşii-violete, rar albe. Achene cu papus de 7 mm.
Specie rară, se întâlneşte în zona de silvostepă, până în subetajul gorunului, în lunci, pe
terenuri mlăştinoase, uneori sărăturate. Agrostion-Beckmannion, Magnocaricion elatae.
6430 - Hydrophilous tall-herb fringe communities of plains and of the montane to alpine
levels.
Răspândirea în Europa: Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, România, Serbia. Endemică
Jud. Bihor: Câmpiile Careiului, Ierului şi Crişurilor, Cadea, Salonta, Valea lui Mihai,
Lacul Sălacea, Lacul Ved, comuna Săcuieni, Mlaştina Curtuişeni;
Jud. Satu Mare: Câmpia Careiului, Valea Ierului, Dindeşti, Pişcolt, Mlaştina Ecedea
(Căpleni, Berveni), Mlaştina Vermeş, comuna Sanislău, Mlaştina Tökös, localitatea
Ciumeşti;
Jud. Cluj: Ciucea; Jud. Arad: Lunca Mureşului inferior, Şimand, Chişineu - Criş, Şiria,
Turnu;
Jud. Timiş: Moşniţa, interfluviul Timiş - Bega; Jud. Bistriţa – Năsăud: Rodna;
Jud. Braşov: la poalele Munţilor Făgăraş, pe Arpaşu; Jud. Sibiu: Răşinari.
Specia apare în general cu abundenţă şi frecvenţă reduse, în mlaştini, pe marginea
lacurilor şi a bălţilor, în luncile râurilor.
Specie panonică, înfloreşte în perioada iunie – august. Este hemiterofită, higrofilă,
mezotermofită.
Specie rară, vulnerabilă, endemit cu areal restrâns. Inclusă în Lista speciilor ameninţate
la nivel European şi care se regăsesc şi în România (Directiva Habitate – Anexa IIb şi
IVb, Convenţia de la Berna – AppI). Habitat Directive Code: 6430. Berna Convention
Code: 37.771.
Principalele ameninţări pentru această specie şi habitatele caracteristice sunt:

desecările zonelor umede, expansiunea terenurilor agricole, păşunatul, depozitarea
gunoaielor. Specia este protejată şi prin cele 4 SCI-uri din reţeaua Natura 2000. Printre
măsurile de conservare necesare se numără inventarierea populaţiilor mai bine
reprezentate din cadrul ariilor protejate şi controlul strict al accesului în zonă;
interzicerea desecărilor, a păşunatului, delimitarea de terenurile agricole şi iazurile
comunale. Informarea populaţiei asupra obiectivelor protejate, restrângerea circulaţiei în
unele zone, inclusiv interzicerea pescuitului.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

• Population size in
the site

specie prezenta in minim 20%
din releveele efectuate in
zonele umede de pe suprafata
unui sit unde este raspandita
specia.





specie rara, apare sporadic in
mlastini din zona de silvostepa
(subetajul gorunului).

• Population trend in
the site

populatiile sa fie stabile,
mentinand acelasi numar de
indivizi sau acest numar
trebuie sa creasca.

*



DIRECT
Quantity

Population
dynamics
• Population losses

nu trebuie sa se accepte
reducerea populatiilor existente
in cadrul siturilor care conserva
specia.



se pot admite reduceri ale
habitatelor cu maximum 5%,
daca specia nu este prezenta
pe aceste suprafete.

*

daca se observa reducerea
populatiilor existente, pot fi luate
masuri de insamantare cu material
semincer prelevat in situ.

INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species

Habitat condition
• Species
composition of
associated plant
community

sa fie prezente minim 25% din
speciile caracteristice zonelor
umede, ± usor saraturate, in
care se gaseste specia.

*

*

• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

habitatul caracteristic trebuie
mentinut pe toata suprafata pe
care este prezenta specia.





• Soil condition

soluri umede - ude, ± usor
saraturate (pH 7-8), cu
depuneri de aluviuni.

*

*

pasunatul trebuie interzis in





Disturbance
• Grazing and

Bolboschoenus maritimus, Iris
pseudacorus, Mentha aquatica,
Eleocharis palustris, Thypha sp.,
Schoenoplectus lacustris,
Schoenoplectus tabernaemontani,
Phragmites australis, Agrostis
stolonifera, Alopecurus pratensis,
Alopecurus aequalis, Ranunculus
repens, Bidens tripartita, Polygonum
hydropiper, Rorippa austriaca,
Rumex palustris, Symphytum
officinalis, Veronica anagallisaquatica, etc.

mowing

zonele umede in care se
gaseste specia, pentru ca
acesta afecteaza habitatul
caracteristic si determina
tasarea solurilor.

• Agricultural
operations

trebuie interzise orice masuri
de drenare a apelor si vor fi
strict controlate alte activitati
agricole.





• Recreation and
tourism

pe maximum 75% din
suprafata acelor sit-ului unde
specia apare cu populatii bine
reprezentate.

*

*

Alte surse de
informare

Ardelean A., 1999 - Flora şi vegetaţia din valea Crişului Alb, Vasile Goldiş University
Press
Ardelean G., colab., 2002 - Flora şi fauna Văii Ierului (înainte şi după asanare), Edit.
Bion, Satu Mare, 7-675
Ardelean A., 2005 - Flora şi vegetaţia Judeţului Arad, Bucureşti, Edit. Acad. Române
Burescu P., 2001 – Flora şi vegetaţia luncilor joase ale râurilor din nord-vestul
României, Ed. Treira, Oradea
Burescu P., Burescu L., 2002 – La flore des zones humides, espaces protégés du nordouest de la Roumanie, Proceedings of the Symposium „Studies of Biodiversity – West
Romania Protected Areas”, University of Agricultural Sciences Timişoara, May 9-10,
2002, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, p. 93-97
Ciocârlan V., 2000 – Flora ilustrată a României, Ed. Ceres, Bucureşti
Coldea Gh., 1972 - Flora şi vegetaţia Munţilor Plopiş, Teză de doctorat, Univ. “BabeşBolyai” Cluj
Coldea Gh., colab., 2003 – Ghid pentru identificarea importantelor arii de protecţie şi
conservare a plantelor din România, Ed. „alo, Bucureşti!”
Dihoru G., Dihoru Alexandrina, 1994 – Plante rare, periclitate şi endemice în flora
României – Lista roşie, Acta Bot. Horti. Buc., Bucureşti
Drăgulescu C., 2003 - Cormoflora judeţului Sibiu, Edit. Pelecanus, Braşov
Grigore S., 1971 – Flora şi vegetaţia din interfluviul Timiş – Bega, Teză de doctorat, Inst.
Agr. „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi
Karácsonyi C., Negrean G., 1979 - Situaţia actuală a florei şi vegetaţiei nisipurilor din
nord-vestul ţării şi perspectivele de conservare, Nymphaea, Folia Naturae Bihariae,
Muz. Ţării Crişurilor, Oradea, VII, 323-336
Karácsonyi C., 1995 - Flora şi vegetaţia judeţului Satu Mare, Edit. Muz. Sătmărean, 1182
Olteanu M., colab., 1994 – Lista roşie a plantelor superioare din România, în M. Oltean
(coord.) – Studii, sinteze, documentaţii de ecologie, Acad. Română, Institutul de
Biologie, Bucureşti
Pop I., 1965 – Flora şi vegetaţia Câmpiei Crişurilor situată în partea de vest a raionului
Salonta (Reg. Crişana), Teză de doctorat, Univ. „Babeş – Bolyai”, Cluj
Flora Europaea - http://rbg-web2.rbge.org.uk
Flora R.P.R., 1952-1976 – Ed. Acad. R.P.R., Bucureşti
Alma L. Nicolin
Marius Bărbos, Adrian Oprea
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se recomanda delimitarea si izolarea
doar a acelor zone din sit-uri unde
specia prezinta abundenta ridicata,
in habitate caracteristice, bine
conservate.

4087 Serratula lycopifolia

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract

Descriere şi
identificare

Habitat
Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>

Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Gălbinare
Serratula lycopifolia
Saw-wort
4087
The Saw-wort is an erect plant growing 50 -105 cm tall, with a compact globular mauve
inflorescence and ovate leaves. It is found in lowland meadows and flowers from May to
June. Only three sites are known from the last five years: Cheile Turzii, Fânaţele Clujului
in Craiu Valley, and Sărăturile and Ocna Veche Nature Reserve, Turda. The population
is very small.
Tulpină erectă, înaltă de 50-105 cm, virgată, glabră cu un singur antodiu de 15-20 mm
diametrul (împreună cu florile lung de 25-30 mm), cu peduncul foarte lung. Frunze
bazale întregi, ovate, subcordate, foarte lung peţiolate şi dur dinţate, dispers aspru
păroase, în timpul înfloririi de obicei lipsesc. Frunze tulpinale lent descrescente, ovate
sau ovat-lanceolate, acute, pe faţă de obicei glabre, pe dos papilor aspre, cu lamina
spre bază adânc penat fidată sau sectată. Foliole involucrale multiseriate, ovate, glabre,
verzi, terminate cu un mucron spinos, cele interne albe-gălbui. Flori roşii cu corola adînc
sectată. Achene puţin comprimate lungi de 4 mm. Înfloreşte în mai-iunie.
General description needed
Associations: Orno-Cotinion, Festuco-Brometea.
25 situri, 18 mai vechi de 30 ani, 4 din ultimii 10 ani, 3 confirmate în ultimii 5 ani.
Confirmări recente: Cheile Turzii, Fânaţele Clujului în Valea lui Craiu, Rezervaţia
naturală „Sărăturile şi Ocna Veche”-Turda.
Old records: Jud. Cluj: Cluj la Fânaţe, între Dezmir şi Pata, Cojocna, Boju, Juriu de
Câmpie, Valea Florilor, Turda la Băile Sărate, Luncani, Rimetea, Sărăturile şi Ocna
Veche de la Turda, rezervaţia Cheile Turzii în locul „La Spini” şi capătul dinspre Tureni
al Coveşberţului; Cluj. Jud. Alba: Alba Iulia pe Dl. Bilac. Jud. Hunedoara: Şoimuş. Jud.
Giurgiu: Pădurea Ciornuleasa. Jud. Constanţa: Basarabi. Jud. Vrancea: Coteşti,
Odobasca. Jud. Vaslui: Crasna-Albeşti, Gugeşti în Pădurea Păscăloaia. Jud. Iaşi:
Focuri. Jud. Botoşani: Pădurea Ciornohal-Călăraşi, Ştiubieni, Dângeni.
Populaţii puţine şi ameninţate.
Creşte în fâneţe şi pe coaste înierbate. Este un hemicriptofit ponto-panonic, xeromezofit, micro-mezoterm, neutrofil.
No information

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
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Borza, Al., 1968, Cercetări asupra florei şi vegetaţiei din Câmpia Română, II, Contr. Bot.
Cluj: 149-183
Dobrescu, C., 1957, Contribuţii la studiul florei României, An. Şt. Univ. „Al.I. Cuza” Iaşi II
(Şt. Nat-Geogr.), II, 1-2: 1-15
Doniţă, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, Mihaela, Mihăilescu, Simona, Biriş I.-A.,
2005, Habitate din România, Edit. Tehnică Silvică Bucureşti
Huţanu, Mariana, 2004, Diversitatea florei vasculare, a vegetaţiei şi a macromicetelor din
Bazinul Jijiei (Jud. Botoşani), Edit. „Gh. Asachi” Iaşi
Mititelu D. et al.., 1974, Completări la flora Moldovei, St. Com. Muz. Şt. Nat. Bacău: 3537
Mititelu D. et al., 1995, Flora şi vegetaţia judeţului Iaşi, Bul. Grăd. Bot. Univ. „Al. I. Cuza”
Iaşi, 5: 99-124
Mititelu D. et al., 1996, Flora şi vegetaţia judeţului Vrancea, St. Cerc.. Muz. Şt. Nat.
Piatra Neamţ, VIII: 163-192
Nyarady, E.I., 1939, Enumerarea plantelor vasculare din Cheia Turzii
Oltean, M., Negrean, G., Popescu, A., Roman, N., Dihoru, Gh., Sanda, V., Mihăilescu,
Simona, 1994, Lista roşie a plantelor superioare din România, Studii, sinteze,
documentaţii de ecologie, I, Acad. Rom.-Inst. Biol. Bucureşti
Petrescu, C., 1916, Contribution pour la flore de la Roumanie, Bul. Sect. Scient. Acad.
Rom. Bucureşti, V, 2:73-78
Prodan, I., 1939, Flora pentru determinarea şi descrierea plantelor ce cresc în România
I-II, ed. II-a, Cluj
Săvulescu, Tr. (coord.), 1964, Flora Republicii Populare Române, IX, Edit. Acad.
Bucureşti
Sârbu, Anca (coord.), 2006, Important areas for plants in Romania. Preinventory for a
draft list of Natura 2000 sites (SCIs) for plant species (Final report), Culemborg (Olanda)
Todor, I., 1948, Flora şi vegetaţia de la Băile sărate Turda, Bul. Grăd. Bot. Muz. Bot.
Univ. Cluj, XXVIII, 1-2:21-175
Tofan-Burac, Tatiana, Chifu, Th., 2002, Flora şi vegetaţia din Valea Prutului, edit. Corson
Iaşi
Viţalariu Gh. et al., 1972, Contribuţii floristice din judeţele Botoşani, Iaşi şi Vaslui, St.
Com. Muz. Şt. Nat. Dorohoi, I: 75-77
Constanin Drăgulescu
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4091 Crambe tatarica
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Târtan, Hodolean
Crambe tatarica Sebeók
Tartar Bread Plant, Steppe Kale
4091
The Tatar Bread Plant is a leafy hardy perennial growing 1.0m – 1.5 m high. The
bunches of white flowers appear from April to June. The root is fleshy, sweet and the
thickness of a man's arm and can be eaten raw as a salad. The root and young shoots
can be cooked. This is a plant of the steppes in the eastern part of Romania (Moldovan
plateau), growing on steep, often eroded, slopes. The Romanian population is stable at
some 250 plants. It requires strict protection of its habitat.
Plantă perenă, hemicriptofită. Rădăcina ajunge până la 120 cm lungime, foarte groasă,
cărnoasă, de culoare brun-negricioasă la exterior şi albiciosă la interior. Tulpina înaltă
de 60-100 cm, groasă, păroasă şi foarte ramificată formând o coroană globuloasă.
Frunzele bazale lung peţiolate, de 2-3 ori penat divizate, păroase sau glabrescente.
Frunzele tulpinale penatfidate, cele superioare simple, lineare. Florile de 8-10 mm
lungime sunt grupate în inflorescenţe compuse, umbeliforme. Sepalele ovat-lanceolate,
alb-marginate, de 3-3,5 mm lungime. Petale albe, alungit ovate, îngustate în unguiculă
scurtă, lungi de cca. 5-6 mm. Staminele se caracterizează prin prezenţa unui dinte
dispus în jumătatea superioară a acesteia. Prezintă 4 glande nectarifere: 2 situate la
baza staminelor scurte şi 2 la baza perechilor de stamine lungi. Fructul este o siliculă
articulată, cu cu articolul superior globulos de 4-5 mm lungime şi cel inferior ovat de
dimensiuni mult mai mici. Seminţele sunt globuloase de 3-3,5 mm diametru. Înfloreşte
în Aprilie-Iunie.
General description needed
6240, 6410, 6510
General description needed
CJ: Cluj, Fâneţele Clujului, Chiochiş (Beclean), Cheţani, Zăul de Cîmpie;
IS: Iaşi, Breazu, Mîrzeşti, Laega, Epureni, Valea lui David, Rădeni, Cîrlig, Păuleni,
Şorogari, Vânători, Vlădeni, Rediu-Tătari, Horleşti, Belceşti, Spinoasa;
SV: Fâneţele "Ponoare" de la Bosanci, Dl. Frumoasa;
BT: Leorda;
SB: Guşteriţa, Şura Mare
Peste 250 indivizi, stabilă.
Sporadică în zona de silvostepă-etajul gorunului, prin pajişti, pe coline însorite, erodate.
Listare în documente naţionale şi internaţionale: IUCN Red List, Convenţia de la Berna,
Listele Roşii Naţionale.
Ameninţări: Eroziunea colinelor, impactul antropic.
Recomandări: monitorting-ul populaţiilor existente. Delimitarea unor suprafeţe cu regim
de strictă protecţie, astfel încât influenţele antropice să nu afecteze populaţiile de
Crambe tataria.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Missing
Alte surse de
informare
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Boşcaiu, N., Coldea G., Horeanu, C. (1994). Lista Roşie a plantelor vasculare
dispărute, periclitate, vulnerabile şi rare din Flora României, Ocrot. Nat. 38 (1): 45-56.
Ciocârlan, V. (2000) Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta.
Bucureşti: Edit. Ceres, p. 900
Hayek, A. (1927) Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae, Vol. I, Pteridophyta,
Gymnospermae, Dycotiledoneae (Apetale et Choripetale), Dahlem bei Berlin, Verlang
des Repertoriums, Fabekstr. 49, p. 459
Năstase, A., Năstase, M. (2002) Flora nisipurilor din Oltenia, Edit. ALMA, Craiova, p. 82
Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V., Mihăilescu, S.
(1994) Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze, documentaţii de
ecologie I/1994: 1-52.
Sârbu, A. (Coord.) (2007) Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România. Bucureşti: Edit. Victor B Victor.
XXX- 1980, Flora Europea, vol.V, University Press, Cambridge, p. 23
XXX -1966, Flora României, vol. XI, Edit. Acad. Române, Bucureşti, p. 118
Mariana Niculescu
Alexiu Valeriu, Gheorghe Groza
29.08.07

4096 Gladiolus palustris
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Gladiolă de Baltă
Gladiolus palustris Gaudin
Marsh Gladiolus
4096
The Marsh Gladiolus is a robust perennial herb that grows from a rounded corm. Its
stem is unbranched, with several narrow grooved leaves. The flower spikes are large
and one-sided, with tube-shaped fragrant pinky-mauve flowers. It was previously found
found on humid soils and peat in Crisul Repede marsh near Oradea, and River Mures
marsh near Arad. It now appears to be extinct in Romania because of drainage of its
habitats for farmland. The last records are 78 years old, and there were never been any
protection measures for it.
Text in Romanian needed
Text in Romanian needed
Text in Romanian needed
Text in Romanian needed
Text in Romanian needed
Text in Romanian needed

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Al.Borza (1929) – Vegetatia si flora Ardealului. Schita geobotanica (Transilvania,
Banatul, Crisana, Maramuresul). Societatea de maine, vol I, 40:251 – 270.
N.Boscaiu & collab (1994) – Lista rosie a plantelor vasculare, disparute, periclitate,
vulnerabile si rare din flora Romaniei. Ocrot. Nat. si Med. Inconj., Ed. Acad. Romane,
38,1:45-56, Bucuresti.
P.Burescu (1998) – Lista rosie a plantelor din nord – vestul Romaniei, fitotaxoni noi si
rari in Flora Romaniei. Aletheia, Oradea 9: 204 – 209.
P.Burescu (1999) – New and rare plants of Romania’s Flora. Revue Roumanie de

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Biologie, Série de Biologie Végétale, Edit. Acad. Romane, 44, 2:113 – 115, Bucuresti.
P.Burescu & L.Burescu (2002) – La flore des zones humides, espaces protégés du nord
– oust de la Roumanie. Proceding of the Symposion Studies in Biodiversity West
Romania Protected Area, Edit. Orizonturi Universitare, Timisoara, 98-102.
P.Burescu (2003) – Flora and Vegetation of wetland area in north – western Romania,.
Edit. Academiei Romane, Bucuresti.
V.Ciocarlan (2000) - Flora ilustrata a Roamaniei, Edit. Ceres, Bucuresti.
Gh. Dihoru & Alexandrina Dihoru (1994) – Plante rare, periclitate si endemice in Flora
Romaniei : Lista rosie, Acta Bot.Horti, Bucuresti 1993 – 1994:147 – 152.
F. Schur (1866) – Enumeratio plantarum Transsylvaniae, Vindobonnae.
L.Simonkai (1886) – Enumeratio florae Transsylvanieae vasculare critica. Budapest.
* Flora Romaniei (1966) Vol XI, pg. 443.
Petru Burescu

23.11.07

4097 Iris aphylla ssp. hungarica
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Stânjenel, Iris
Iris aphylla ssp. hungarica
Hungarian Table Iris
4097
Plantă erbacee perenă, cu rizom, cu tulpină aeriană de 15-35 cm înălţime, ramificată de
sub mijloc. Flori violete până la aproape purpurii, cu tepale interne şi externe uniform
colorate şi spatul complet erbaceu. Tepalele externe sunt evident păroase pe nervura
mediană, cu peri pluricelulari.
General description needed
6110 Rupicolous calcareous or basophile grasslands of the Alysso-Sedion albi
62C0 Ponto-Sarmatic steppes
6240 Sub-pannonic steppic grasslands
General description needed
Jud. Maramureş: Masivul Preluca; Jud. Cluj: rezervaţia naturală “Cheile Turzii”, ClujNapoca, Cojocna, Gherla şi Boju, rezervaţia naturală “Fânaţele Clujului”; Jud. Mureş:
valea Sălardului, rezervaţia Zau de Câmpie, Fâneţele de pe dealul Corhan –
Săbed; Jud. Harghita: Odorheiul Secuiesc, Brăduţ, Dârjiu şi Mereşti; Jud. Covasna: Tg.
Secuiesc la Ruseni; Jud. Braşov: Braşov pe dealul Stejărişul Mare, Muntele Tâmpa,
Racoşu de Jos pe dealul Tipeiului; Jud. Sibiu: dealul Zackel, Dumbrăveni, Guşteriţa,
Mediaş, Merghindeal, Podu Olt, Roşia, Slimnic, Şura Mare, Tălmaciu, Târnava şi
Târnăvioara; Jud. Alba: Valea Feneşului, Rimetea, Poiana Aiudului şi Alba Iulia pe dl.
Bilac; Jud. Hunedoara: Cheile Crăciuneşti, Cheile Cibului şi Cheile Băcâia; Jud. Satu
Mare: Scărişoara Nouă, Sanislău şi Ciumeşti, Câmpia Nirului, Bătarci, Turulung-Vii şi
Foieni; Jud. Bihor: rezervaţia “Defileul Crişului Repede” pe dealul Măgurii, Bratca; Jud.
Arad: Hălmagiu, Hălmăgel, între Iosăşel şi Baltele, dealul Tăuroi şi dealul Gorgana; Jud.
Dolj: Craiova la Şimnic şi Breasta; Jud. Argeş: Cheile Mari ale Dâmboviţei; Jud. Buzău:
rezervaţia "Pâclele"; Moldova (incl. Jud. Galaţi: pădurea Rediu Vasilache la Jorăşti,
Pechea, pădurea Bălţatu la Slobozia Conachi, Suceveni, pădurea Gârboavele-Galaţi);
Jud. Vrancea: Domneşti; Jud. Vaslui: rezervaţia “Fânaţurile Glodeni” şi rezervaţia naturală
“Pădurea Bălteni”; Jud. Neamţ: rezervaţia “Munticelu-Cheile Şugăului”; Jud. Iaşi:
rezervaţia naturală „Valea lui David” - Miroslava, Valea Lungă, Fânaţurile Bârca, Cristeşti,
Vulturi, Mârzeşti, Aroneanu, Ungheni, Cucuteni, Dumeşti, Hoiseşti, Stânca, Coada Stâncii,
Stroeşti şi Tg. Frumos; Jud. Botoşani: Pădureni şi dealul Râşca, Călăraşi; Jud. Suceava:
rezervaţia “Ponoare” Bosanci, Ipoteşti, dealul Strâmbu, Climăuţi, Bălcăuţi, Botoşaniţa şi
Găineşti; Jud. Tulcea: Floreşti-Horia; Munţii: Trascăului pe „Piatra Urdaşului”; Munţii BihorVlădeasa în Cheile Someşului Cald; Munţii Bucegi: Zănoaga-Lucăcilă, Colţii lui Barbeş,

Population
Ecologie şi
comportament
Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

Vânturiş, Dobreşti şi Claia cu Brazi; Masivul Cozia: între văile Turneanu şi v. Armăsarului;
Munţii Hăşmaş pe Muntele Suhard; Munţii Nemira; Cheile Bicazului.
Specia creşte ca indivizi izolaţi, răspândiţi în pajişti uscate şi pe stâncării, din zona
stepei până în etajul montan inferior.
Specia se instalează în pajişti naturale stepice, pe stâncării calcaroase, însorite sau pe
loess, în poienile pădurilor termofile.
Nu cunoaştem dacă planta necesită insecte polenizatoare specifice/particulare.
Este listată în Convenţia de la Berna; în Directiva Habitate 92/43/EEC; în Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului României nr. 236/2000.
Ameninţarea constă în schimbarea modului de folosinţă a terenurilor unde creşte
această specie. De aceea, este necesar a se păstra pajiştile respective ca fânaţuri
pentru cosit (şi nu pentru păşunat animalele !). A nu se ara ori prelua terenurile spre
alte folosinţe ori pentru construirea locuinţelor sau a altor construcţii de tip
zootehnic/industriale. În zona montană unde creşte specia ameninţarea o constituie
colectarea de către turişti sau localnici pentru a oferi florile.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity
• Population trend in
the site

este posibil ca un declin cu
10% a numarului de
indivizi/populatie sa nu
afecteze starea dinamicii
multianuale a acestora

• Minimum viable
population size

populatiile trebuie sa aiba
minimum 10 indivizi pentru a
putea fi viabile



in unele populatii se afla unele
insecte Coleoptere ce
consuma elementele florale la
anteza acestora





Population
dynamics
• Population losses

Genetic diversity
este posibil a exista procese de
hibridizare cu alte specii de Iris, daca
acestea cresc impreuna. Ex. in
rezervatia Naturala "Valea lui David"
- Iasi, judetul iasi, in preajma
populatiilor de Iris aphylla ssp.
hungarica exista populatii de Iris
brandzae

• Hybridisation

INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species

o scadere cu maximum 1% a
habitatului acestei specii poate
constitui un factor de risc major
pentru aceasta specie





Habitat condition
• Species
composition of
associated plant
community

specia creste in habitatele
naturale: 6110, 62C0, 6240

• Maintenance of

ameninţarea constă în

*





specific habitat
features supporting
the species

schimbarea modului de
folosinţă a terenurilor unde
creşte această specie. De
aceea, este necesar a se
păstra pajiştile respective ca
fânaţuri pentru cosit (şi nu
pentru păşunat animalele !). A
nu se ara ori prelua terenurile
spre alte folosinţe ori pentru
construirea locuinţelor sau a
altor construcţii de tip
zootehnic/industrial. În zona
montană unde creşte specia
ameninţarea o constituie
colectarea de către turişti sau
localnici pentru a oferi florile
spre vinzare

Competition /
predation
• Introduced /
invasive
competitors

poate apare o competitie cu
alte specii de nuanta xerofila;
un maximum de 5% de alte
specii competitoare existente
in imediata apropiere a
populatiilor de Iris aphylla ssp.
hungarica poate fi admis

*

Function
• Food / nectar
source for other
Natura 2000
species features

este posibil ca flroile acestei
specii sa constituie hrana
vreunei specii de insecte listata
in Directiva Habitate (nu
cunoastem sa existe studii
stiintifice privind aceasta
situatie)

*

Alte surse de
informare

Alexiu V., 1998, Vegetaţia Masivului Iezer-Păpuşa. Studiu fitocenologic. Edit. Cultura,
Piteşti: 1-362 + 241 fig. + 74 tab. + 6 foto + o hartă
Ardelean A., 2005, Flora şi vegetaţia Judeţului Arad, Bucureşti: Edit. Acad. Române,
508 pp. + 221 fig. + 19 tab.
Balazs Marcela, 1997, La caractérisation de la flore des gorges calcarifères des monts
Métalifères. Des aspects phytocoenologiques, Acta Musei Devensis, Sargetia, Ser.
Scientia Naturae, XVII: 49-107
Beldie Al., 1952, O insulă de vegetaţie termofilă în Bucegi, Com. Acad. R.P.R., II, 9-10:
565-574 + 5 foto
Chifu T., colab., 2006, Flora şi vegetaţia Moldovei (România), 1-2, Edit. Edit. Univ. “Al. I.
Cuza” Iaşi
Ciocârlan V., 2000, Flora ilustrată a României, Pteridophyta et Spermatophyta, ed. a
2a, Bucureşti: Edit. Ceres, 1138 pp
Coldea Gh., 1972, Flora şi vegetaţia Munţilor Plopiş. Teză de doctorat. Univ. “BabeşBolyai”, Cluj, 262 p. + 31 fig.
Dihoru Gh., colab., 1977, Stipa crassiculmis subsp. heterotricha, Rev. Roumaine Biol.,
Biol. Végét., 22, 1: 21-25 + 2 planşe + un tab.
Drăgulescu C., 2003, Cormoflora judeţului Sibiu, Edit. Pelecanus, Braşov: 1-533 + 7
tab. + 15 fig. + o planşă
Hodişan I., 1965, Analiza florei de pe Valea Feneşului (Raion Alba, Reg. Hunedoara),
Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 99-106 + 2 fig. + un tab.
Huţanu Mariana, 2004, Diversitatea florei vasculare, a vegetaţiei şi a macromicetelor
din Bazinul Jijiei (Jud. Botoşani), Edit. „Gh. Asachi” Iaşi: 1-397 + 3 hărţi + 53 tab. + 53
fig.
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Karácsonyi C., 1995, Flora şi vegetaţia judeţului Satu Mare, Edit. Muz. Sătmărean: 1182 + 22 fig. + o hartă
Mihai Gh., 1971, Contribuţii floristice din bazinul Başeului, Com. de Bot., SSB, XII: 173179
Mititelu D., colab., 1980, Flora şi vegetaţia rezervaţiei "Pâclele" cu vulcani noroioşi (Jud.
Buzău), St. Com. Muz. Şti. Nat. Bacău, /1978-1980/: 99-120
Mititelu D., colab., 1986, Vegetaţia masivului Preluca (jud. Maramureş), Cluj-Napoca:
Contrib. Bot.: 143-152
Mititelu D., colab., 1993, Flora şi vegetaţia judeţului Galaţi, Iaşi: Bul. Grăd. Bot. Univ.
„Al. I. Cuza”, 4: 69-101 + 3 tab.
Mititelu D., colab., 1993, Flora şi vegetaţia Munţilor Nemira, St. Com. Muz. Şti. Nat.
Bacău, /1980-1993/: 29-48
Nyárády E. I., 1955, Cheia Turzii, monument al naturii, Ocr. nat., 1: 25-32
Oprea Ad., 2005, Lista critică a plantelor vasculare din România, Edit. Univ. “Al. I. Cuza”
Iaşi, ISBN 973-703-112-1, 668 pag.
Oroian Silvia, 1998, Flora şi vegetaţia Defileului Mureşului între Topliţa şi Deda, Casa
de Editură Mureş: 1-426 + 219 fig. + 61 tab.
Parascan D., colab., 1979, Date noi asupra florei Stejărişului Mare şi a Stejărişului Mic
(Braşov), Cumidava, St. Cerc. Şti. Nat., Muz. Jud. Braşov, XII-3: 141-147
Pop O. (ed.), 2006, Muntele Tâmpa: rezervaţia din inima cetăţii, Braşov: Edit. Univ.
“Transilvania”, 119 pp.
Raţiu O. (edit.), colab., 1966, Flora şi vegetaţia Rezervaţiei Naturale “Defileul Crişului
Repede“ (Die Flora und Vegetation des Naturschutzgebietes der Crişului Repede
Talenge). Cluj-Napoca: Contrib. Bot., /1966/(1): 1-272
Resmeriţă I., 1970, Flora, vegetaţia şi potenţialul productiv pe masivul Vlădeasa,
Bucureşti: Edit. Acad. Române: 1-318 + 35 fig. + 132 tab.
Resmeriţă I., colab., 1971, Flora şi vegetaţia nisipurilor din nord-vestul României, Com.
de Bot., SSB/a VII-a Consf. Naţ. de Geobot.-Satu Mare, Maramureş, 1969/: 39-75 + 3
tab. + 2 fig.
Sămărghiţan Mihaela, colab., 1997, Caracterizarea generală a florei din Rezervaţia
botanică Zau de Câmpie, Jud. Mureş, Marisia, Muz. Şti. Nat. Tg. Mureş, XXV: 249-278
Săvulescu Tr. (coord. pp.), 1966, Flora R.S.R., XI, Bucureşti: Edit. Acad. Române
Sârbu A., Sârbu I., Oprea Ad., Negrean G., Cristea V., Coldea G., Cristurean I.,
Popescu G., Oroian S., Baz A., Tănase C., Bartok K., Gafta D., Anastasiu P., Crişan F.,
Costache I., Goia I., Maruşca Th., Oţel V., Sămărghitan M., Henţea S., Pascale G.,
Răduţoiu D., Boruz V., Puşcaş M., Hiriţiu M., Stan I., Frink J., 2007, Arii speciale pentru
protecţia şi conservarea plantelor în România, Edit. Victor B Victor, Bucureşti, pp.: 397.
Adrian Oprea
Ion Sârbu
02.08.2007

4098 Iris humilis ssp. arenaria
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necesare pentru
ocrotire

Stânjenel
Iris humilis Georgi ssp. arenaria (W. et K.) A. et D. Löve
Short Iris
4098
The Short Iris grows 6 – 13 cm in height, and develops one or two flowers 3 – 4 cm in
diameter, yellow with an orange beard, from May to June. It occurs in relatively closed,
primary or secondary fescue or feathergrass swards of humus- and nutrient-rich, sandy
or mixed sand-loessy soils as well as on shifting or fixed sand dunes. The distribution
and population level in Romanian are unclear. Strict protection should be afforded to
sites where it occurs.
Plantă cu rizom subţire. Rizomul emite stoloni subţiri care se tuberizează la vârf.
Tulpină aeriană înaltă de 6-13 (20) cm. Flori 1-2, galbene cu tubul perigonului de
aproximativ 10 mm. Fruct umflat, cilindric, fuziform, pedicelat, galben-bruniu. Seminţe
globuloase sau piriforme, brune, lungi de 3-3,5 mm, prevăzute cu aril.
Caracteristic: Frunzele sunt mai lungi decât florile. Înfloreşte în Mai-Iunie.
General description needed
6240* Pajişti stepice subpanonice; 6240* Pajişti stepice subpanonice
General description needed
După Ciocârlan : Jud. – SM, CJ, VS
După Flora României: CJ: Cheile Turzii, MM: Urziceni, IS: Fălciu
No information
În zona de silvostepă, prin pajişti uscate, locuri nisipo-pietroase sau pe loess.
Listare în documente naţionale şi internaţionale: IUCN Red List, Convenţia de la Berna,
Listele Roşii Naţionale.
Ameninţări: impactul antropic.
Recomandări: monitorting-ul populaţiilor existente. Evaluarea stării de conservare a
ariilor protejate în care vegetează specia, în corelare cu planurile de management.
Delimitarea unor suprafeţe cu regim de strictă protecţie astfel încât modificările de
peisaj care au loc în scop turistic să nu afecteze populaţiile de Iris humilis ssp. arenaria.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Missing
Alte surse de
informare

Boşcaiu N., Coldea G. & Horeanu C. 1994. Lista Roşie a plantelor vasculare dispărute,
periclitate, vulnerabile şi rare din Flora României. Ocrot. Nat. 38 (1): 45-56.
Ciocârlan V. 2000. Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta.
Bucureşti: Edit. Ceres, p. 931
Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V. & Mihăilescu
Simona 1994. Lista Roşie a plantelor superioare din România. Studii, sinteze,
documentaţii de ecologie I/1994: 1-52.
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Sârbu Anca (Coord.) 2007. Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în
România. Bucureşti: Edit. Victor B Victor
XXX -1972, Flora României, vol. XI, Edit. Acad. Române, Bucureşti, p. 479
XXX- 1980, Flora Europea, Vol.V, University Press, Cambridge, p. 89
Mariana Niculescu
Alexiu Valeriu, Gheorghe Groza
31.08.07

4110 Pulsatilla pratensis hungarica
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Dediţei
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. hungarica Soó
Hungarian Small Pasque Flower
4110
The Hungarian Small Pasque Flower is a perennial member of the Buttercup family. It
grows about 30 cm high, with highly divided leaves, and the whole plant is densely
hairly. There is a single bulb-like purplish flower on each stem. In Romania it can be
found in the north-west, on inland dunes with open Corynephorus and Agrostis
grasslands, with a low frequency (5 – 15 plants per 25 m2). It is a rare plant endemic to
the Pannonic region of south-east of Europe, mostly in Hungary. It is included in the
IUCN Red List, Habitats Directive, and Berne Convention. The main threats to it are
grazing and sand extraction.
Specie ierboasă, perenă, de talie mică, din familia Ranunculaceae. Plantă dens hirsută,
cu frunze bazale penat – divizate. Frunze tulpinale cu segmente liniare. Involucru
foliaceu situat la baza pedicelilor. Flori nutante, gălbui - verzui sau violete la exterior şi
galben murdar în interior. Tepale recurbate la vârf, păroase la exterior. Staminodii
nectarifere prezente. Stamine şi carpele numeroase. Stile persistente, alungite mult la
fructificare, păroase. Fruct multiplu.
2330 - Pe nisipuri în NV ţării; pe dealuri uscate, ierboase sau pietroase, în poieni
nisipoase din stejărete. Festucetalia valesiacae, Corynephoretea.
Răspândită în sud – estul Europei. Plantă endemică, întâlnită mai ales în Ungaria, unde
are statut de specie vulnerabilă.
SM – Câmpia Careiului, Foieni, Urziceni, Ciumeşti, Sanislău, Pişcolt; BH - Valea lui
Mihai, Şimian, Curtuiuşeni, Diosig, Săcuieni.
Chifu & colab. (2006) citează specia şi în Moldova: SV – Frumoasa, Bosanci; BT –
Agafton, Botoşani, Dracşani; IS – Mânzeşti; BC – Borşani, Oneşti; VR, VS, GL.
Populaţiile sunt alcătuite din puţini indivizi. Specia apare cu frecvenţă redusă, în medie
5-15 indivizi pe o suprafaţă de 25 m2.
Hemicriptofită, înfloreşte în lunile martie – mai. Specie panonică, xeromezofilă, moderat
termofilă, slab acid – neutrofilă.
Specie rară, vulnerabilă. Inclusă în Lista speciilor ameninţate la nivel global şi care se
regăsesc şi în România (Lista Roşie Globală IUCN, Directiva Habitate – Anexa IIb şi
IVb, Convenţia de la Berna – AppI). Habitat Directive Code: 2330. Berna Convention
Code: 16.3.
Specia este în general ameninţată din cauza distrugerii habitatului. La Valea lui Mihai –
Şimian, specia este periclitată datorită păşunatului şi a exploatării nisipului. În cadrul

rezervaţiei naturale de la Foeni pericole sunt reprezentate de lucrările de fixare a
dunelor cu specii arborescente şi de nivelarea dunelor. Măsurile de conservare
necesare sunt stoparea activităţilor de fixare şi nivelare a dunelor, interzicerea
exploatării nisipului şi a păşunatului, controlul accesului public în zonă. Pulsatilla
pratensis ssp. hungarica este cuprinsă în 2 SCI-uri Natura 2000: Câmpia Careiului şi
Diosig.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

• Population size in
the site

specia sa fie prezenta in minim
25% din releveele efectuate pe
suprafata sitului.





populaţiile sunt alcătuite din puţini
indivizi. Specia apare cu frecvenţă
redusă, în medie 5-15 indivizi pe o
suprafaţă de 25 m2.

• Population trend in
the site

populatiile sa fie stabile,
mentinand acelasi numar de
indivizi sau acest numar
trebuie sa creasca.





este necesara cel putin
mentinerea populatiilor la
efectivele actuale, deci trebuie
evitate pierderi din efectivele
populatiilor datorate
pasunatului sau exploatarii
nisipului.





nu se admit reduceri ale
suprafetelor care contin specia.





• Species
composition of
associated plant
community

sa fie prezente minim 25% din
speciile caracteristice pajistilor
uscate si nisipoase in care se
gaseste specia.

*

*

• Substrate
conditions

procentul de sol neacoperit de
vegetatie, nisip si pietris, poate
ajunge la 20%.

*

• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

pe toata suprafata pe care se
gaseste specia trebuie
mentinut habitatul caracteristic:
pajisti uscate de pe substrat
nisipos sau pietros, poieni
nisipoase din stejarete.



• Soil condition

soluri uscate, nisipoase,
pietroase, cu pH slab acid neutru (6-7).

*

DIRECT
Quantity

Population
dynamics
• Population losses

INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species
Habitat condition

Disturbance



Festuca vaginata, Festuca valesiaca,
Festuca rupicola, Koeleria glauca,
Corynephorus canescens, Bromus
tectorum, Euphorbia seguierana,
Onosma arenaria, Anthemis
ruthenica, Erysimum diffusum,
Scabiosa ucrainica, Alyssum
desertorum, Hieracium echioides,
Dianthus pontederae, Carex supina,
Festuca pseudovina, Quercus cerris.

• Grazing and
mowing

pasunatul trebuie evitat pe
toata suprafata siturilor in care
se gaseste specia sau se
urmareste utilizarea
traditionala a pajistilor astfel
incat sa se mentina habitatele
actuale si acelasi tip de
vegetatie.





• Agricultural
operations

operatiunile agricole trebuie
strict controlate pe toata
suprafata sitului unde este
prezenta specia.





• Forestry operations

interventiile forestiere sunt
permise numai daca nu
modifica habitatul si nu
deranjeaza direct specia. Se
recomanda mentinerea
poienilor din stejaretele
caracteristice.





• Recreation and
tourism

pe maximum 50% din
suprafata acelor sit-ului unde
specia apare cu populatii bine
reprezentate sau controlul
strict al activitatilor turistice
interzicerea recoltarii speciei.

*

*

se recomanda delimitarea si izolarea
doar a acelor zone din sit-uri unde
specia prezinta abundenta ridicata,
in habitate caracteristice, bine
conservate

Function
• Food / nectar
source for other
Natura 2000
species features
Alte surse de
informare

Boşcaiu N., Coldea G., Horeanu Cl., 1994 – Lista roşie a plantelor vasculare dispărute,
periclitate, vulnerabile şi rare din flora României, „Ocrotirea Naturii”, 38 (1)
Chifu T., colab, 2006 – Flora şi vegetaţia Moldovei, Ed. Univ. „Alexandru Ioan Cuza”,
Iaşi
Ciocârlan V., 2000 – Flora ilustrată a României, Ed. Ceres, Bucureşti
Coldea Gh. et al., 2003 - Ghid pentru identificarea importantelor arii de protecţie şi
conservare a plantelor din România, Ed. "alo, Bucureşti!”
Dihoru G., Dihoru Alexandrina, 1994 – Plante rare, periclitate şi endemice în flora
României – Lista roşie, Acta Bot. Horti. Buc., Bucureşti
Dolţu M. I., colab., 1983 - Caracterizarea ecologică si fitocenotică a florei terenurilor
nisipoase din România, St. Com., Muz. Sti. Nat. Brukenthal, Sibiu, 87-151
Karácsonyi C., Negrean G., 1979 - Situaţia actuală a florei şi vegetaţiei nisipurilor din
nord-vestul ţării şi perspectivele de conservare, Nymphaea, Folia Naturae Bihariae,
Muz. Ţării Crişurilor, Oradea, VII, 323-336
Karácsonyi C., 1995 - Flora si vegetatia judetului Satu Mare, Edit. Muz. Sătmărean, 1182
Olteanu M., colab., 1994 – Lista roşie a plantelor superioare din România, în M. Oltean
(coord.) – Studii, sinteze, documentaţii de ecologie, Acad. Română, Institutul de
Biologie, Bucureşti
Oprea Ad., 2005 - Lista critică a plantelor vasculare din România, Edit. Univ. “Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi, ISBN 973-703-112-1, 668 pag.
Resmeriţă I., colab., 1971 - Flora si vegetatia nisipurilor din nord-vestul României, Com.
de Bot., SSB/a II-a Consf. Nat. De Geobot. - Satu Mare, Maramures, 1969, 39-75
Sârbu Anca (coord.), colab., 2007 – Arii speciale pentru protecţia şi conservarea
plantelor în România, Ed. Victor B Victor, Bucureşti
Flora R.P.R., 1952-1976 – Ed. Acad. R.P.R., Bucureşti
http://www.ophrys.com/flowers/p/pul_prah.html
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http://www.terra.hu/haznov/jpg/Pulsatilla.pratensis.hungarica.4.html
Alma L. Nicolin

10.10.2007

4116 Tozzia carpathica
No photo
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Iarba Gâtului
Tozzia carpathica
Carpathian Tozzia
4116
The Carpathian Tozzia is a leafy, semi-parasitic plant with yellow tubular flowers
arranged along a spike. It grows 10 – 50 cm high, and flowers from July to August. It
occurs in montaine and alpine meadows with tall herbaceous vegetation. It has been
recorded from 22 sites in the Carpathian region since 2002. It has a small population in
Romania.
Plantă semiparazită ănaltă de 10-50 cm, cu tulpina fragilă, glabră sau răzleţ păroasă, în
patru muchii şi ramificată adesea de la bază. Frunze glabre, opuse, sesile, lat-ovate,
acute sau obtuze, cu baza rotunjită sau uşor cordată şi cu marginile dur serate.
Inflorescenţe raceme laxe, scurte, la vârful ramurilor. Flori galbene cu caliciul
campanuzlat, slab bilabiat, cu cinci dinţi mici. Corolă lungă de 6-8 mm cu 2 labii puţin
evidente. Labiul superior plan, bifidat, cel inferior trifidat, cu lobii egali, foarte fin ciliaţi şi
roşu-punctaţi. Fruct capsular, închis în caliciu, lung de 2-2,5 mm, unilocular cu (1)-2
seminţe. Înfloreşte în iulie-august.
General description needed
6430 Hygrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine
levels (R3702).
Associations: Adenostyletalia, Cardamini-Montion. Adenostylo alliariae-Doronicetum
austrriaci (R3702), Petasitetum kablikiani (R3706),; Chrysosplenio-Cardaminetum
amarae (R5421); Salici-Alnetum viridis (R3110).
56 situri, 25 mai vechi de 30 ani, 9 mai recente de 30 ani, 22 confirmate în ultimii 5 ani.
Confirmări recente: Iezerul Mare, Iujbea Răşinarului, Valea Căprăreţ, Cetăţile Ponorului,
Apuseni, Bucegi pe Vf. Bucşoiu, Valea Mălăieşti, Valea Gaura), Căliman, Piatra Craiului
în Cheile Zărneştilor, Crăpătura şi Creasta Mare a Pietrii Craiului, Făgăraş inclusiv Golul
alpin Moldoveanu-Capra, Parcul Natural Cindrel inclusiv Iezerele Cindrelului, Munţii
Maramureşului, Munţii Rodnei, Parcul Naţional Ceahlău, Parcul Naţional Retezat
inclusiv Rezervaţia ştiinţifică Gemenele, Rezervaţia naturală Lepşa-Zboina, Rezervaţia
naturală Munţii Nemira, Rezervaţia naturală Pietrele Doamnei-Rarău, Valea Vâlsanului.
Old records: Munţii Maramureşului: Preluca Mejdii în V. Vaserului. Jud. Suceava: pe
Jurăscu şi Lelici spre Bâtca Brătilei . Munţii Rodnei pe Păltiniş, Ineu, Corongiş, Căldarea
Pietrosul Mare la 1860 m, V. Guşatu-V. Rebrei la 1050 m. Munţii Călimani, Pâr.
Bolovanu, Vf. Dragoş la 1800 m. Munţii Rarău la Pietrele Doamnei. Mt. Ceahlău între
Piciorul Şchiop şi Pâr. Rupturilor, Pâr. Lutu Roşu. Munţii Gurghiului pe V. Gurghiului
între Lăpuşna şi Sirod. Jud. Bacău: Mt. Tărhăuşu, Brusturoasa. Jud. Vrancea:
Rezervaţia naturală Lepşa-Zboina. Munţii Nemira. Munţii Penteleu pe Penteleu,
Viforâta, Lacul Roşu-Izvor. Munţii Bârsei pe Mt. Piatra Mare, Mt. Postăvaru . Munţii
Piatra Craiului V. Crăpăturii; Creasta Pietrii Craiului; Prăpăstiile Zărneştiului; Piatra
Craiului Mică. Munţii Bucegi rară pe Furnica la Sinaia, V. Peleşului la cascade, Vf.
Bucşoiu, Valea Mălăieşti, Valea Gaura, pe Susaiu. Munţii Făgăraş: Bâlea (circ glaciar),
V. Bâlea, Jgheabul Văros, Laiţa, Munţii Arpaş, Munţii Cârţişoarei, Vf. Negoiu, Vf.
Podrăgel, Vf. Racoviţan. Jud. Argeş: Valea Vâlsanului. Munţii Cindrel: Canton Rozdeşti,
Iezeru Cindrel, Iezeru Mare, Iujbea Răşinarului, V. Bătrâna, Vf. Cindrel, Vf. Frumoasa,
V. Bistrei. Munţii Lotru: V. Căprăreţ, V. Lotrioara, Voineagu Cătănesii. Munţii Parâng pe
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V. Jieţului la 1700-2200 m , V. Jiului la Bumbeşti la 800 m. Munţii Retezat pe Piule, sub
Lacul Judele, Lacul Zănoaga. Munţii Godeanu: Plaiul Oslei pe Râul Şes, izvoarele V.
Lăpuşnicul Mare. Munţii Ţarcu-Petreanu la Cascada Bistrei sub Mt. Ţarcu. Munţii
Semenicului. Munţii Gilău pe Mt. Dobrinu în V. Negruţei, Muntele Mare (f. trimitere).
Munţii Bihor-Vlădeasa: Cheile Someşului Cald, Cascada Răchiţele, Cetăţile Ponorului.
Populaţii mici dar prezente pe aproape tot întinsul Carpaţilor.
Creşte în locuri ierboase şi umede din etajul montan mijlociu până în cel alpin. Geofit
carpato-balcanic, mezofit, microterm, neutrofil.
No information
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4122 Poa granitica ssp. disparilis
No photo
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Firuţă de Munte
Poa granitica ssp. disparilis
Granite Meadow-grass
4122
This Granite Meadow-grass has stolons and grows 25 – 50 (up to 70) cm high. It flowers
in June and July. It is found in screes and fringing herb communities of the montane and
alpine zones. It has been recorded from 20 sites since 2002: Rodnei mountains,
Făgăraş National Park and Bâlea reserve. The only strong and viable population is in
Rodnei.
Plantă perenă cu rizom stolonifer şi lăstari extravaginali scurţi. Tulpina înaltă de 25-50
(70) cm glabră, de obicei foliată. Frunze moi, plane sau canaliculate. Vagine netede.
Panicul ovoidal, lung de (3)5-8 (12) cm, erect cu ramurile glabre, cele înferioare 2-3.
Spiculeţe oblongi, lungi de 5-8 mm, cu 2-5 flori verzui, btonzate, (brune-) gălbui sau,
uneori, brune-purpurii, violete ori pătate. Paleea inferioară obtuză, la bază cu un smoc
mic de peri lânoşi, pe carenă şi pe nervurile marginale păroasă. Înfloreşte în iunie-iulie.
8110 Siliceous screes of the montane to snow level (Androsacetalia alpinae and
Galeopsidetalia ladani - R6102, R6103, R6104), şi 8120 Calcareous and calchist screes
of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii - R6107, R6108); 6430
Hygrophilous tall herb fringe communities of plain and of the montane to alpine levels
(R3701, R3702); R6302, R6303, R6304; R 3610; R3615, R3618
Associations: Festucion pictae, Salicetalia herbaceae; Festucetum pictae, Luzuletum
alpino-pillosae, Soldanello hungaricae-Ranunculerum crenati, Salicetum herbaceae,
Saxifragetum carpathicae-cymosae Coldea, Saxifrago aizoidis-Rumicetum scutati,
Cardaminopsio neglectae-Papaveretum corona-sancti-stephani, Saxifrago carpathicaeOxyrietum digynae, Adenostylo alliariae-Doronicetum austriaci, Polytrichetum
sexangularis, Soldanello hungaricae-Salicetum kitaibelianae, Aconitetum tauricii,
Poetum mediae.
54 situri, 30 mai vechi de 30 ani, 4 citate în ultimii 30 ani, 20 confirmate în ultimii 5 ani.
Confirmări recente: Munţii Rodnei (Gh. Coldea in verb.), P.N. Făgăraş, inclusiv golul
alpin Moldoveanu-Capra şi în V. Vâlsanului (Anca, Sârbu, 2006) şi Rezervaţia Bâlea (!).
Old records: Jud. Suceava: rezervaţia Drăgoiasa la 1030 m alt.. Munţii Maramureşului
pe Pop Ivan, Pietrosul Maramureşului, rezervaţia Sâlhoi. Munţii Rodnei pe Corongiş,
Crăciunel, Lacul Lala, V. Lala, Vf. Pietrosul Mare, Vf. Ineu, Obârşia Rebrii, Bucuiescu,
Ciflie, Beneş, V. Strâmbă , Vf. Repedea, Vf. Laptelui, Coama Ineului, Negoiescu Mare la
1740-1810 m, Vf. Ineu la 2000 şi 2100 m, Vf. Omu la 1980 m, Piatra Albă la 2050 m şi
2060 m şi 1850 m şi 2080 m, Zănoaga Mare-Pietrosu la 1750 m-1850 m, Zănoaga
Mică-Pietrosu la 1930 m, Vf. Rebra la 2150 m, Vf. Gărgălău la 2050 m şi 2100 m, Vf.
Anieşul Mare la 2050 m şi 2000 m, Şaua Cişa-Omu la 1900 m, Vf. Pietrosu Mare la
2000, 2150 m şi 2270 m, 2250 m, Vf. Anieşul Mic la 1850 m, Vf. Buhăiescu Mic la 1900
m, Vf. Momaia la 2040 m, Vf. Puzdra la 2000 m, Iezerul Pietrosului la 2200 m. Munţii
Suhard. Munţii Bucegi pe Vf. Omu , Vf. Găvanele, Vf. Văii Cerbului, Creasta Morarului;
scrie în şaua dintre Vf. Găvanele şi Vf. Văii Cerbului 2400 m alt., Vf. Omu, Creasta
Morarului. Munţii Făgăraş: Bâlea (circ glaciar), Vf. Paltinu, Vf. Vânătoarea lui Buteanu,
Lacul Bâlea 2200 m (breazensis); Vf. Piscului (breazensis), Vf. Moşului deasupra loc.
Breaza (breazensis); V. Brescioarei, Vf. Râiosu. Munţii Parâng pe Vf. Mândra . Munţii
Retezat la Lacul Gemenea, Poarta Bucurii, Tăul Negru. Munţii Godeanu-Godeanu.
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Munţii Cernei pe Vf. Dobrii.
Populaţii multe şi viabile mai ales în Munţii Rodnei.
Stâncării şi pajişti alpine, pe soluri scheletice. Hemicriptofit, xero-mezofit, hechistoterm,
acidofil.
No information.
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Rizeafca
Alosa tanaica (Grimm, 1901)
Azov Shad
4120
The Azov Shad has a very compressed body, with one to five asymmetric black spots
behind the opercula. Its average length is 14 - 16 cm (reaching a maximum of 20 cm
and 59 g weight). It is a pelagic, anadromous fish, living in fresh, brackish and salt
water. It winters at sea and appears in the spring near the coasts when the water
temperature is at 6°C. Breeding occurs in the Danube and some associated wetlands
between April and June at a water temperature of 14 - 15°C. The eggs are laid on sandy
or muddy substrates with vegetation at 1.5 - 2 m depth. The diet consists of insect
larvae (chionomids), crustaceans and small fish. It has a restriucted range in Romania.
It can be considered as a low vulnerability species. It is protected by the Habitats
Directive and Law 462/2001.
Corp foarte comprimat pe părţile laterale. Pedunculul caudal scurtat. Pectoralele sunt
lungi. Pe laturile corpului, după operculi există una până la cinci pete de culoare neagră,
neexistând o simetrie a acestor pete pe ambele laturi. Spinii branhiali sunt mai lungi
decât lamelele branhiale. Dinţii sunt slab dezvoltaţi, adesea cei ai fălcilor sunt invizibili.
În mod obişnuit atinge o lungime de 14-16 cm. Atinge o lungime maximă de 20 cm şi 59
g.
Rizeafca iernează în mare, apare primăvara pe litoral, când apa are o temperatură de
6°C. Reproducerea are loc în Dunăre, respectiv unele zone umede existente datorită
acesteia.
Alosa tanaica este o specie cu o răspândire relativ redusă pe teritoriul României, în
comparaţie cu alte specii de peşti.
No information
Rizeafca iernează în mare, apare primăvara pe litoral, când apa atinge temperatura de
6°C. Nu formează cârduri pure. O parte dintre exemplare urcă pe Dunăre, dar în
cantităţi mici; altele pătrund în Razelm, altele rămân probabil la gurile Dunării.
Reproducerea are loc în perioada aprilie - iunie, la o temperatură a apei de 14 - 15°C.
Icrele sunt depuse în porţii în sectoare cu fund nisipos, mâlos sau cu vegetaţie, la o
adâncime de 1,5 - 2 m. Retragerea puietului şi adulţilor în mare are loc mult mai târziu
decât la celelalte specii, în august - septembrie. Din Razelm se retrag abia în octombrie
- noiembrie. Hrana constă din larve de insecte (chironomide), crustacee şi în mai mică
măsură puiet de peşte. Se hrăneşte şi în ape dulci.
Pe teritoriul naţional specia are un areal relativ redus. Pe acest teritoriu se poate
considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate scăzută. Specia este protejata prin:
Directiva Habitate (Anexa 2 şi 5), Legea 462/2001. În vederea protecţiei acestei specii
este necesară conservarea calităţii apei şi un pescuit bine regrementat şi aplicat.
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Vipera de Faneata
Vipera ursinii rakosiensis Mehely, 1894
Hungarian Meadow Viper
4121*
The Hungarian Meadow Viper is the rarest and most threatened snake species in
Europe, because of the continuous human impact in its lowland grassland habitats. It
differs from other V. ursinii sub-species in: large size; bilineate body ground colour
pattern; black belly; pronounced lateral blotches and spots on the body; no dark spots
on labial sutures, but dark band on lateral and dorsal sides of head, including broad
occipital and postorbital stripes; and a dorsal zigzag band with rounded angles.
Small populations still exist in Hungary and in Romania (Transylvania) there are about
80 individuals. In both countries, conservation measures were established and there is
hope of saving it from extinction.
Difera de celelalte vipere de stepa prin urmatoarele: dimensiunile sunt mai mari,
abdomenul negru, pete laterale pronuntate, fara dungi negre pe liniile de sutura labiale,
insa cu benzi inchise pe partea dorsala si cele laterale ale capului, incluzand pe cele
occipitale si postorbitale, zig-zagul dorsal are colturile rotunjite, numar constant de zigzaguri dorsale, numar redus de loreale, preocularul superior adesea in contact cu
nazalul, parietale mai putin fragmentate, putine supralabiale, numar crescut de
subcaudale. Este un locuitor tipic al zonelor de stepa.
Urmatoarele habitate sunt preferate de aceasta subspecie: (1) pajisti mlastinoase care
sunt adesea supuse uscaciunii (Succiso-Molinietum coeruleae); plante caracteristice:
Succisa pratensis, Schoenus nigricans. In zonele mai umede ale pajistilor, apare o
asociati aparte: Schoenetum nigricantis; (2) pajisti nisipoase de pusta (AstragaloFestucetum rupicole si Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae) - pe platouri mai
inalte, fiind o vegetatie tipica de stepa. Specii caracteristice: Festuca rupicola, F.
pseudovina, Stipa borysthenica. (3) fanete pe calcare nisipoase (calcareous sandy
grassland) (Festucetum vaginatae danubiale). Carcaterizeaza locurile cele mai inalte,
de obicei in varful fostelor dune de nisip, zone foarte uscate, nivelul apei freatice nu
ajunge niciodata aici. Specii caracteristice: Stipa borysthenica, Festuca vaginata.
Distributia este restransa la bazinul panonic, care acopera intreaga Ungarie, se intinde
la vest pana in Austria, in bazinul Vienei, la est pana in Transilvania, iar la sud pana in
Serbia. In Romania subspecia a fost considerata ca extincta pana in 2002 cand a fost
descoperita o mica populatie intr-o arie situata in apropiere de confluenta Muresului cu
Tarnava.
In anul descoperirii populatiei, au fost colectati si apoi eliberati aproximativ 50 de adulti;
in 2007, au fost colectati si fotografiati 80 de indivizi, adulti si juvenili.
Este cea mai rara specie de serpi din Europa. Din cauza impactului antropic neintrerupt
din ultimii 2000 de ani, specia si-a redus in continuu efectivele, ajungand in pragul
extinctiei generale. Situatia cea mai buna o are Ungaria, care are in desfasurare un
proiect Life-Nature cu scopul de a creste si reproduce in semicaptivitate vipera de
faneata, cu scopul repopularii unor habitate de unde aceasta specie a disparut.
Hrana consta in principal din ortoptere, micromamifere sau soparle. Specie sperioasa,
se retrage la cea mai mica alarma in sol, in gauri de micromamifere sau crapaturi ale

comportament

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

solului. Poate sa supravietuiasca in habitate nefavorabile, efectuand migratii pe distante
scurte, in cautarea microhabitatelor favorabile.
Este mai putin veninoasa decat celelte specii de vipere, si mai putin agresiva.
Este inclusa in Anexa 2 a Conventiei CITES. Este inclusa in Lista Rosie a UICN ca
amenintata, si in lista rosie a vertebratelor la nivel national. Este inclusa in Anexa 3 a
OUG 57/2007 ca specie prioritara a carei protectie necesita desemnarea ariilor speciale
de conservare, precum si in Anexa 4A a aceluiasi act normativ, printre speciile de
interes comunitar, strict protejate.
Zona care adaposteste populatia de V.u.rakosiensis va ramane secreta pana la
stabilirea unor masuri de paza si protectie adecvate. Societatea Romana de
Herpetologie, cu sprijinul British Herpetological Society, a luat in arenda timp de 2 ani
consecutive (2005 si 2006) aproximativ 50 de hectare de pajiste, in zona care constituia
nucleul acelei populatii; aceasta masura a impiedicat pasunatul, cositul ierbii sau aratul.
La ora actuala, SRH are in desfasurare un proiect Life Nature, pentru conservarea
unicului habitat din Romania, care adaposteste o populatie de vipere de stepa. Proiectul
presupune cumpararea unei suprafete de cel putin 100 de hectare de teren, construirea
unei cladiri, angajarea unor rangeri, renaturarea habitatului. Pentru viitor, este necesara
declararea intregii zone cu acelasi microclimat (aproximativ 10.000 ha) ca si parc
natural.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>
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9903 Eudontomyzon danfordi
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Chişcarul
Eudontomyzon danfordi (Regan, 1911)
Carpathian Lamprey
9903
The Carpathian Lamprey has a relatively laterally compressed forefront, and more
cylindrical rear part (body height represents 5 - 8% of the total length). The two dorsal
fins are spaced apart by some 2 - 7% of the body length. Adults are dark grey above;
yellow-white underneath. This lamprey lives in mountain rivers, but with an uneven
presence since the young need slow-moving water with muddy bottoms. The young
feed on invertebrates and the adults prey on fish. It has a relatively large and expanding
distribution in Romania, though some places have been lost due to human impact. In
Romania this lamprey can be considered as a species with medium vulnerability. It is
protected by Law 462/2001, the Habitats Directive and Bern Convention.
Corpul este relativ comprimat lateral în regiunea anterioară. Înălţimea corpului
reprezintă 5,0 - 7,7% din lungimea totală. Cele două dorsale sunt distanţate; distanţa
dintre ele reprezintă 2,3 - 6,8% din lungimea corpului. Prima dorsală este scundă şi
rotunjită, a doua dorsală este mai înaltă, rotunjită sau vag triunghiulară. Capul nu este
îngustat în regiunea anterioară. Odontoizii labiali externi oarte numeroşi, dispuşi
aproximativ radiar; odontoizii plăcii suborale ascuţiţi; Adulţii sunt cenuşii închis, bătând
în măsliniu, sau bruni închis cu luciu metalic; partea ventrală este gălbuie-albicioasă.
Larvele sunt mai deschise la culoare şi fără luciu metalic.
Această specie trăieşte în râuri de munte, în zona păstrăvului şi cea lipanului şi
moioagei, mai rar în aval.
Chişcarul are o răspândire relativ largă în apele de munte ale României, sectorul său
fiind însă unul bine delimitat din punctul de vedere al zonării acestor râuri. Cu excepţia
râurilor afectate antropic arealul acestei specii nu a cunoscut modificări majore în ultimii
zeci de ani.
No information
Chişcarul trăieşte în râuri de munte, în zona păstrăvului şi cea lipanului şi moioagei, mai
rar în aval. Frecvenţa sa în diverse râuri şi chiar în diversele porţiuni ale aceluiaşi râu
este inegală, depinzând probabil de prezenţa şi abundenţa porţiunilor cu apă înceată şi
cu mâl în care se dezvoltă larvele şi de abundenţa hranei. Chişcarul poate fi întâlnit în
mod frecvent în lacurile de baraj ale hidrocentralelor mici, în iazurile morilor şi în
vecinătatea ferăstraielor. Larvele trăiesc îngropate în mâl, mai ales în mâlul amestecat
cu nsip sau cu rumeguş de lemn; adâncimea la care se îngroapă este de 10 - 40 cm.
Capul şi regiunea branhială ies afară din mâl; noaptea, animalul iese în întregime afară
şi vânează. Hrana larvelor constă mai ales din microfloră, microfaună şi detritus.Adulţii
se hrănesc cu peşti. Ei se fixează cu ventuza pe pradă, pe care o perforează cu ajutorul
plăcilor orale şi linguale, după care atacă musculatura. Datorită văzului slab, se
orientează mai ales cu ajutorul mirosului. De obicei, pe acelaşi peşte, după ce a fost
atacat de un chişcar, se fixează şi alţii. Când nu sunt fixaţi de pradă, chişcarii stau de
obicei pe fundul apei, sub pietre sau fixaţi cu ventuzele de pietre. Iarna hrănirea
încetează. Nu trăiesc ca adulţi mai mult de două veri. Reproducerea are loc în perioada
mai-iunie
Cu excepţia sectoarelor de râu afectate de impactul antropic această specie nu a
cunoscut restrângeri majore areal, din păcate aceste sectoare sunt destul de
numeroase. În România este o specie considerată ca având un areal relativ larg. Pe
acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate medie. Specia este
protejata prin: Legea 13 din 1993 (prin care Romania este parte a Conventiei de la
Berna), Directiva Europeană 92/43/EEC, prin Legea nr. 462/2001 (şi ultimele
amendamente) referitoare la ariile naturale protejate si conservarea habitatelor, florei si

faunei salbatice.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Not prepared
Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

No further information
Doru Banaduc
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A019 Pelecanus onocrotalus
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romaneasca
Denumire stiintifica
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MESD Code
Abstract

Pelicanul Comun

Descriere şi
identificare

Pasăre de dimensiuni mari, are penajul alb, dar remigele sunt negre şi subalarele albe.
Pe faţa inferioară, aripa este albă şi prezintă o bordură neagră. Sacul gular este galben,
iar picioarele sunt roz-maronii. Păsările imature de pelican comun au culoare închisă pe
partea dorsală, iar sacul gular este galben. Puii sunt golaşi şi au pielea de culoare roz.
În primele două săptămâni, pielea devine gri închis cu puf fin ciocolatiu. După o vreme,
pielea devine neagră, cu puf mai gros, maro închis. După 4 săptămâni, apar penele.
Iniţial ciocul este scurt şi negricios, având punga de culoare mai pală, iar după 10
săptămâni aceasta devine galbenă. Pe sol sunt păsări greoaie, dar zboară cu multă
uşurinţă mai ales în curenţi ascendenţi termici, cu bătăi încete de aripă, uramte de
planări. În general zboară în linie şi se poate ridica la înălţimi mari. Au un mod
spectaculos de a plonja în apă în căutarea peştelui. De asemenea, au o bună
organizare de grup când pescuiesc de pe apă.
Preferă zonele umde întinse, bălţi şi lacuri cu apă dulce, regiunile mlăştinoase, cu
suprafeţe mari de stufăriş (plauri pentru cuibărit), iar pentru hrănire preferă ape puţin
adânci, deschise şi cu puţină vegetaţie. În migraţie poate poposi şi pe suprafeţe de apă
mai restrânse.
Arealul de răspândire acoperă centrul şi sud-estul Europei, sudul Asiei, precum şi arii
central-vestice şi sudul Africii. Vara, este prezent insular în sud-estul Europei, pentru că
populaţia majoritară cuibăreşte în Delta Dunării, iar iarna, preferă zonele de coastă şi
golfurile.
Populaţia europeană este de aproximativ 4100 de perechi şi constituie mai puţin de un
sfert din populaţia globală. Aceasta a crescut semnificativ în perioada 1970 – 1990.
Ulterior, cea mai importantă populaţie clocitoare, prezentă în România a fost stabilă în
perioada 1990 – 2000.
Efectivul clocitor în România este estimat la 3000 - 4000 de perechi, cea mai mare
colonie din Europa fiind localizată în Delta Dunării.
Pelicanul comun este oaspete de vară, cuibărind în stufărişuri şi mlaştini sau pe plauri,
în colonii. Cuiburile sunt relativ mici şi modeste, repartizate regulat, pe un spaţiu limitat,
la distanţă de un gât şi un cioc. Femela construieşte cuibul, materialul necesar fiind
adus de către mascul care smulge stuf şi mici brazde cu iarbă. Sezonul de reproducere
începe la sfârşitul lunii aprilie sau la începutul lunii mai. Femela depune o pontă care
poate fi înlocuită în caz de distrugere, formată din 2 – 3 ouă, rar 5. Acestea sunt eliptice
la sub-eliptice, lungi, albe, cu un strat cretos gros şi neregulat. Ouăle sunt depuse în zile
consecutive, iar incubaţia începe cu primul ou, fiind asigurată de ambii parteneri timp de
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Distribuţie şi ocurenţă
<link to grid map>
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Ecologie şi
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Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758)
White Pelican
A019
The White Pelican is a large bird (body length 140 – 175 cm) that inhabits wetlands
where it feeds on fish. It is social and prefers to breed in colonies. The most important
colony in Europe is found in the Danube Delta. It is a summer visitor. The Romanian
population numbers 3,000 – 4,000 pairs, most of which are found around the Danube
Delta. It is a rare and strictly protected species.

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

29 – 36 zile. Ambii părinţi îngrijesc puii semi-nidicoli, pe care-i hrănesc cu hrană semidigerată în primele 2 săptămâni. Ulterior, puii pot părăsi cuibul, asociindu-se în grup cu
pui din cuiburile învecinate, în sistem de „creşă”. Adulţii obişnuiesc să scuture violent
puii, apucându-i de gât, pentru a-i determina să emită sunetele prin care aceştia cer de
mâncare. După 6 săptămâni, puii îşi recunosc părinţii, comunicând direct. După 8
săptămâni, „creşele” se destramă, iar după 10 săptămâni puii devin independenţi. Hrana
este constituită aproape exclusiv din peşte.
Este declarată Monument al Naturii (Comisia Monumentelor Naturii). Specia este
protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia de la Berna), Directiva Păsări 79/409/EEC,
Legea 13/1998 (Convenţia de la Bonn), O.U. 57/2007 – Anexa III, privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a flori şi faunei sălbatice. De
asemeni specia este protejată şi de măsurile locale ale ARBDD.
În România, este o specie rară şi se află sub protecţie strictă, fiind interzisă la vânătoare
prin Legea 407/2006 (contravenţia se pedepseşte cu amendă de 1350 de
euro/exemplar). Apare în Lista Roşie a Păsărilor din România, având statut de specie
vulnerabilă.
Pelicanii sunt afectaţi în special de restrângerea zonelor umede, de degradarea lor, de
distrugerea cuiburilor cuiburilor cu ouă şi pui. Deranjarea coloniei poate determina
părăsirea acesteia de către păsări. Mai pot fi afectaţi şi de diminuarea resurselor trofice,
intoxicarea cu pesticide.
Se impune respectarea normelor legislative. De asemeni este utilă şi construirea unor
platforme artificiale ce pot servi ca locuri de cuibărit.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:
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A020 Pelecanus crispus
No photo
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Pelican Creţ
Pelecanus crispus (Bruch, 1832)
Dalmatian Pelican
A020
The Dalmatian Pelican is a rare breeder on swampy ground and lakes in E Europe.
Now probably no more than 250 breeding pairs in Europe. In winter often moves to
sheltered sea costs. Distinguished form White Pelican by wholly pale underwing. Even
at a distance the body feathers are seen to be greyish – white (not yellowish - rosy).
The eyes are yellowish – rosy (not red) and the nape feathers curly.
The immature is considerably paler above than immature White Pelican - see also
under that species. Gregarious, like White Pelican.
Penajul alb-cenuşiu, se deosebeşte de pelicanul comun prin partea inferioară a aripii,
deschisă la culoare, doar vârful fiind brun-cenuşiu. De la distanţă penele de pe corp
apar alb-cenuşii (nu alb roz). Ochii sunt alb-gălbui şi nu roşii, iar penele de pe ceafă
sunt alungite şi încreţite. Penele de pe frunte şi creştet sunt uşor ondulate. Imaturul este
considerabil mai deschis la culoare pe partea dorsală decât imaturul de pelican comun.
Puii sunt golaşi şi orbi la ieşirea din ou, având pielea roz. Ciocul şi mandibula sunt
închise la culoare. După 5 zile, apare puful alb şi rar, iar la 9 zile, puful se îndeseşte.
Penele apar la vârsta de 20 de zile. Este specie gregară.
Preferă zonele mlăştinoase şi lacustre, întinse, relativ liniştite şi bogate în vegetaţie
acvatică, cu stufăriş bogat. Are nevoie de plur pentru cuibărit, precum şi de suprafeţe
libere de apă pentru hrănire.
Doar în sud-estul Europei pot fi găsiţi vara, majoritatea în Delta Dunării, iar iarna şi în
zone de coastă şi golfuri. Este răspândit din Muntenegru până în Mongolia. În România
sunt prezenţi în delta Dunării şi în complexul Razim-Sinoe. Restul populaţiilor se
întâlnesc în sudul Asiei, până la limita vestică a Chinei.
În sud-estul Europei, efectivul reproductiv este estimat la 1600 de perechi, constituind
mai puţin de jumătate din populaţia clocitoare mondială. După 1970, în Europa s-a
înregistrat o creştere moderată a efectivelor.
În România cuibăresc circa 150 – 300 de perechi.
În România este oaspete de vară. Cuibăreşte în locuri izolate, retrase sau la marginea
coloniilor de pelicani comuni sau cormorani. Formează colonii mici de câteva perechi,
dar, ocazional, cuibăreşte şi prin perechi solitare. Cuibul este construit din rizomi uscaţi,
stuf şi diferite alte materiale vegetale, care sunt călcate în picioare şi se fortifică pe
seama excrementelor depuse pe parcurs, asigurând coeziunea componentelor din cuib.

Măsuri luate şi
necesare pentru
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Preferă să-şi instaleze cuibul pe plaur, care, pe măsura creşterii puilor, se poate
scufunda. Sezonul de reproducere începe în luna aprilie şi poate dura până la început
de mai. De obicei depune o singură pontă, dar uneori poate exista şi o a doua. Ouăle
sunt în număr de 2 – 4, rar 5 – 6, eliptice sau sub-eliptice, albe, cu o suprafaţă cretoasă
neregulată care, cu timpul, devine pătată şi lustruită. Incubaţia este asigurată în
principal de femelă şi, pentru scurte perioade, de către mascul; începe cu primul ou
depus şi durează 30 – 32 de zile. Puii nidicoli sunt îngrijiţi de ambii părinţi şi pot înota
chiar din a doua săptămână dacă sunt speriaţi. Sunt independenţi după 10 – 14
săptămâni. Hrana este formată, în principal, din peşte.
Este o specie rară şi se află sub un statut de strictă protecţie în întregul areal de
răspândire – la noi este decalarată Monument al Naturii (Comisia Monumentelor
Naturii) şi este protejată prin legea 13/1993 (Convenţia de la Berna), Directiva Păsări
79/409/EEC, Legea 13/1998 (Convenţia de la Bonn – Anexa II), O.U. 57/2007 – Anexa
III, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice. Este interzisă la vânătoare, fiind protejată prin Legea 407/2006, iar
cuantumul despăgubirilor în caz de contravenţie este de 1669 de euro/exemplar. Apare
în Lista Roşie a Păsărilor din România, având statut de specie critic periclitată.
Evitarea deranjului în zona de cuibărit şi asigurarea substratului necesar pentru cuibărit
cu platforme artificiale atunci când plaurii din zona de nord a deltei şi insulele nisipoase
din zona lacului Sinoie nu mai asigură suportul necesar. Marcarea firelor electrice de pe
reţeaua de medie tensiune cu dispozitive care să le facă mult mai vizibile pentru
evitarea electrocutării.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute
DIRECT

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

400 - 500 de perechi



declinul populaţiei este determinat
de degradarea habitatului şi
modificările survenite în regimul
hidrografic

no collisions with power lines,
wind turbines, etc



rata mortalităţii este influenţată de
distrugerea locurilor de cuibărit sau
chiar a coloniilor, cantitatea de
hrană, precum şi de arderea stufului,
coliziunea cu liniile de înaltă tensiune
sau morile de vânt

no reduction of breeding sites



*

• Structure of
associated
vegetation layers

zonele mlăştinoase şi lacustre,
întinse, relative liniştite şi
bogate în vegetaţie acvatică,
cu stufăriş bogat



*

• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

lacuri cu suprafeţe destul de
mari, cu stufăriş bogat (plaur)
şi cu suprafeţe libere pentru
hrănire; in perioada migraţiei



*

Quantity
• Population size
(national)

Population
dynamics
• Population losses

INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species

Habitat condition

în ultimii ani a cuibărti în 5 colonii
mici şi izolate instalate în Delta
Dunării şi în Complexul RazimSinoe: Roşca Buhaiova, Lacul Lejai,
Goloviţa – Bisericuţa, Sinoie – Insula
Ceaplace şi Sinoe – Insulele Prundul
cu Păsări

se poate opri şi pe suprafeţe
mai mici de apă; preferă ape
mai puţin adânci decât
pelicanul comun
Maintenance
requirements
hrana este formată, în
principal, din peşte (Ciprinus
carpio, Rhodeus sericeus,
Abramis brama)



• Recreation and
tourism

foarte sensibil în perioada de
reproducere (martie - iulie); nu
permite deranjarea până la
minim o zară de 1km distanţă
de colonie



Alte surse de
informare
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Buhaiul de Baltă
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
Bittern
A021
The Bittern is a solitary member of the heron family that lives in large reedbeds. Its is
rarely seen, but the male’s booming call is characteristic in the breeding season. In
Romania it is mainly found in the Danube Delta and the valleys of large rivers. The
population numbers 1,000 – 1,500 pairs, and is declining owing to loss of habitat. It is
mainly a summer visitor, with some birds resident.
Buhaiul de baltă are penajul ruginiu gălbui cu pete de culoare închisă. Picioarele şi
labele sunt verzi-albăstrui. În zbor, îşi ţine gâtul tras pe spate, iar bătăile de aripi sunt
rapide şi regulate, ca la speciile de stârci mici. În repaus stă nemişcat, bine ascuns în
stufăriş. În caz de pericol adoptă o poziţie rigidă, având capul şi gâtul perfect ridicat în
sus, asemănător unui fir de trestie. Puiii au corpul acoperit cu puf lung, cu vârfuri
mătăsoase, dorsal au culoarea maro-roşcat până la maro-deschis, iar pe abdomen
galben. Strigătul inconfundabil al masculului, se poate auzi toată primăvara, chiar până
în iunie, mai des în amurg şi înainte de răsăritul soarelui, până la distanţe de 2 – 4 km.
Se aseamănă mult cu sunetul buhaiului nostru tradiţional, folosit în sărbătorile de anul
nou (de aici şi numele păsării). În serile senine de toamnă, emit în zbor strigăte sonore
şi rezonante „kaau”. Este pasăre solitară, cel mai uşor de observat fiind în cursul
dimineţii atunci când realizează deplasări înspre şi dinspre locurile de hrănire.
Preferă zonele umede şi mlăştinoase din apropierea apelor dulci, cu multă vegetaţie
înaltă, formată din stuf şi trestie. Cel mai frecvent este întâlnit în Delta Dunării, dar şi în
perimetrul eleşteielor din interiorul ţării, care dispun de o suprafaţă mare de stuf.
Este larg şi neuniform răspândit în toată Eurasia, cu excepţia părţii nordice. În Români
este răspândit în Delta Dunării, precum şi în bazinele râurilor mari, în perimetrul
eleşteielor piscicole care au suprafeţe mari de stuf. Este oaspete de vară, dar în iernile
blânde unele exemplare pot rămâne la noi.
Efectivele europene constituie aproximativ jumătate din populaţia globală a speciei, fiind
estimate la mai puţin de 54000 de perechi, însă au suferit o scădere mare în perioada
1970 – 1990. Cu toate că specia a fost stabilă şi chiar cu tendinţe de creştere mică în
perioada 1990 – 2000, populaţia nu a revenit la nivelul ce a precedat declinul.
În România, clocesc între 1000 - 1500 de perechi, efectivele fiind greu de estimat
datorită vieţii ascunse şi caracterului poligam al masculului.
Este oaspete de vară ce preferă să cuibărească pe sol, dar poate cuibări şi pe stuf sau
papură, cuibul fiind căptuşit cu vegetaţie fină. Perioada de reproducere începe foarte
devreme pe la sfârşitul lunii martie. Cuibul este construit de femelă în teritoriul marcat
de mascul. Masculul poate fi poligam, împerechindu-se cu până la 5 femele. Ponta este
formată din 4 – 6, rar 3 – 7 ouă eliptice la sub-eliptice, scurte, netede, mate, maromuştar, uneori fiind pătate cu maro închis la capătul mai larg. Sunt depuse la 2 – 3 zile
şi clocite doar de femelă, timp de 25 – 26 de zile. Puii semi-nidifugi sunt îngrijiţi exclusiv
de femelă şi pot părăsi cuibul la 2 – 3 săptămâni, devenind independenţi după 63 de zile
Hrana este formată din diferite vieţuitoare acvatice ca: broaşte, insecte, larve de insecte,
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lipitori, peştişori de talie mică şi, uneori, şoareci. Este parţial diurn, dar stă ascuns în
desişuri.
În România, este considerată o specie rară, aflată într-un declin continuu, fiind interzisă
la vânătoare prin Legea 407/2006 (contravenţia se pedepseşte cu amendă de 540 de
euro/exemplar). Specia este protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia de la Berna),
Directiva Păsări 79/409/EEC, Legea 13/1998 (Convenţia de la Bonn), O.U. 57/2007 –
Anexa III, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
flori şi faunei sălbatice.
Distrugerea habitatelor caracteristice constituie principalul factor limitativ. Specia
necesită ocrotirea zonelor preferate.
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Stârcul Galben
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
Squacco Heron
A024
Stârcul galben are dimensiuni destul de reduse, având lungimea corpului de aproximativ
45 cm. Este oaspete de vară la noi ce preferă să clocească în colonii mixte, dar în
zonele cu efective reduse este solitar. Ponta este formată din 4 – 6 ouă; incubaţia
durează între 22 şi 24 de zile şi este asigurată de ambii părinţi. În prezent specia se află
într-un declin moderat, având statut de specie vulnerabilă.
Corpul şi capul, de culoare ocru pal, contrastează cu coada şi aripile, de un alb ca
zăpada. În teren, atunci când pasărea stă pe loc, pare maronie, iar în zbor devine
aproape complet albă. În perioada de cuibărit, ciocul este verde gălbui cu albastru şi cu
vârful negru. În restul anului, ciocul este verzui. Puii sunt acoperiţi cu un puf subţire,
alburiu, iar pe spate, galben-maroniu deschis. Pe cap au o creastă zbârlită, de culoare
maronie-gălbui deschis. Ciocul este roz-gălbui, iar labele verde-gălbui pal. Adulţii au un
strigăt strident şi aspru: „carr”, asemănător cu al raţei mari, care se aude în colonie. În
general este tăcut. Are un zbor lent şi clătinat.
Preferă zonele umede cu vegetaţie bogată, regiunile mlăştinoase, deltele, lagunele şi
bălţile bogate în stuf şi însoţite de tufişuri sau copaci. Pentru hrănire preferă apele puţin
adânci şi terenurile deschise.
Este răspândit insular în sudul Europei, sud – vestul Asiei şi Africa nordică şi tropicală.
În România este prezent în Delta Dunării, precum şi în interiorul ţării în bazinele râurilor
mari, în Câmpia de vest, Muntenia, Moldova, etc.
În Europa s-a înregistrat un declin accentuat în perioada 1970 – 1990; populaţia
europeană fiind estimată la mai puţin de o pătrime din populaţia globală a speciei,
ajungând în prezent la 27000 de perechi. În anii următori, specia a înregistrat un declin
moderat.
La noi în ţară, efectivul clocitor este estimat la 8000 – 10000 de perechi (IBA Book).
Stârcul galben este oaspete de vară, ce preferă să cuibărească în copaci, tufişuri sau
pe pământ, de obicei, împreună cu alţi stârci, în colonii formate din câteva perechi.
Sezonul de înmulţire începe la mijlocul lunii mai şi început de iunie. Poate fi sincronizat
cu cel al altor specii când sunt în colonii mixte. Cuibul este de mărime variabilă, în
funcţie de materialul de construcţie. În copaci, structura cuibului este modestă, iar în
mlaştină cuiburile sunt solide, construite din stuf şi papură. Ponta este formată din 4 – 6,
rar 7 ouă eliptice la sub-eliptice, netede sau uşor mate, albastre-verzui deschis.
Incubaţia este asigurată de ambii parteneri şi începe cu depunerea ultimului ou; durează
22 - 24 de zile. Puii sunt semi-nidifugi, îngrijiţi de ambii părinţi, timp de 32 de zile la cuib.
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Zboară după 48 de zile. Hrana, atât a adulţilor cât şi a puilor, este formată din larve de
insecte acvatice, melci şi scoici mici, broaşte, raci, peştişori, uneori chiar şopârle şi şerpi
mici. Îşi petrece ziua deseori în copaci sau tufişuri. Îşi caută hrana mai ales în amurg.
În prezent specia se află într-un continuu declin moderat. Este protejată prin Legea
13/1993 (ratificarea Convenţiei de la Berna), Directiva Păsări 79/409/EEC, Legea
13/1998 (ratificarea Convenţiei de la Bonn), O.U. 57/2007 – Anexa III, privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a flori şi faunei sălbatice.
Vânătoarea este strict interzisă, prin Legea 407/2006 contravenţia fiind pedepsită cu
amendă de 70 de euro/exemplar. Apare în Lista Roşie a Păsărilor din România, având
statut de specie vulnerabilă.
Este o specie sensibilă la degradarea condiţiilor de mediu; desecările şi incendierea
stufului constituie factori limitativi. Conservarea habitatelor acvatice, precum şi
protejarea coloniilor mixte, constiuie factori favorizanţi pentru menţinerea efectivelor.
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Egreta Mare
Egretta alba (Linnaeus, 1758)
Great White Egret
A027
The Great White Egret is a large, white heron some 90 cm long. During the breeding
season, the bill is yellow with a black tip. It is a widely distributed species, but in
Romania it prefers the Danube Delta, and some other localities such as the basins of
the Siret and Prut. There are some 700 – 1,000 pairs in Romania. It is mostly a summer
visitor, though a few birds may over-winter during milder weather.
Are aproximativ aceleaşi dimensiuni cu ale stârcului cenuşiu, dar penajul este complet
alb, cu scapulare alungite şi nu are în penajul nupţial, pene ornamentale pe cap.
Porţiunea golaşă din jurul ochilor este verde-albastru. În perioada cuibăritului, baza
ciocului este galbenă şi vârful negru, iar în restul anului, ciocul este galben. Păsările
imature au tibia de culoare închisă, astfel că, de la distanţă, picioarele par negre.
Indivizii clocitori au degetele de culoare închisă, iar tibia maro-gălbuie sau roşiatică. În
zbor, picioarele depăşesc mai mult vârful cozii decât la egreta mică. Bătăile de aripi sunt
mai încete, asemănătoare cu cele ale stârcului cenuşiu. Puii sunt acoperiţi cu puf lung,
cu vârfuri fine, mătăsoase, de culoare albă, cu aspect ţepos, formând o adevărată
creastă. Puful este absent în jurul ochilor, în partea anterioară a gâtului, pe obraji şi
partea superioară a pieptului. Ciocul, labele, picioarele sunt fără puf, de culoare verdegălbui. Rareori, emite un strigăt strident: „cr-rr-rr”.
Preferă bălţile şi lacurile cu apă dulce, întinse, puţin adânci, cu stuf şi vegetaţie palustră.
De asemeni este prezentă în mlaştini, delte şi lagune.
Specie cosmopolită, are arealul de răspândire foarte larg, acoperind Lumea Veche, dar
şi arii întinse din spaţiul american. Arealul european este destul de restrâns, specia fiind
prezentă destul de rar în sud-estul Europei. În România preferă Delta Dunării, dar şi
eleşteiele din bazinul râurilor Siret şi Prut, rezervaţia Satchinez din judeţul Timiş, precum
şi Insula Mică a Brăilei.
Populaţia europeană este sub 24000 de perechi; a înregistrat o creştere uşoară în
perioada 1970 – 1990 şi mai accentuată în intervalul 1990 – 2000. În Rusia europeană
cuibăresc peste 10.000 de perechi, iar în restul ţărilor europene între 2500 şi 500 de
perechi.
În ţara noastră, cuibăresc între 700 – 1000 de perechi.
Egreta mare este oaspete de vară, fiind rar întâlnită iarna. Cuibăreşte pe suprafeţele
compacte şi întinse de stuf, în ape cu adâncimi mici de 1–1,5 m, pe locuri mai ridicate,
până la 2 m de suprafaţa apei, mai rar, în copaci sau arbuşti. Sunt păsări sociabile, dar
cuiburile se găsesc la distanţă între ele, într-o comunitate mai risipită. În timpul migraţiei,
caracterul gregar nu este prea accentuat. Cuibul este construit prin participarea ambilor
parteneri, folosind stuf uscat şi vegetaţie acvatică sau rămurele, când este plasat în
copaci. Împerecherea are loc începând cu sfârşitul lunii martie. Depune o singură pontă,
formată din 3 – 4 ouă, rar 5 – 6; sunt eliptice la sub-eliptice, netede, mate, de culoare
albastru-pal. Incubaţia durează 25 – 26 de zile şi este efectuată de ambii parteneri. Puii
semi-nidifugi sunt hrăniţi la cuib până la vârsta de 42 de zile. Părăsesc cuibul la circa 20
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de zile şi pot zbura între ziua 35 şi 42. Hrana este formată din peşti de talie mică, diferite
specii de insecte, şerpi şi broaşte.
Specia este declarată Monument al Naturii (Comisia Monumentelor Naturii), protejată
prin Legea 13/1993 (Convenţia de la Berna), Directiva Păsări 79/409/EEC, Legea
13/1998 (Convenţia de la Bonn), O.U. 57/2007 – Anexa III, privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a flori şi faunei sălbatice.
Vânătoarea este interzisă, specia fiind ocrotită prin Legea 407/2006 (amenda pentru
contravenţii fiind de 270 de euro/exemplar). Egreta mare este prezentă şi în Lista Roşie
a Păsărilor din România, având statut de specie periclitată.
Fiind specii ihtiofage, pescarii au dus în decursul vremii adevărate campanii de
distrugere a cuiburilor în perioada de reproducere. De asemenea, s-au vânat în mod
abuziv şi pentru penele lor ornamentale sau pentru a fi împăiate. Drept urmare,
efectivele de egretă albă au scăzut dramatic şi doar statutul de protecţie instituit în anii
’60 - ’70 a salvat specia de la dispariţie în spaţiul european.
În general este mai sensibilă decât egreta mică la deteriorarea condiţiilor de mediu şi la
prezenţa factorului antropic, de aceea se impune respectarea legislaţiei în vigoare şi
ocrotirea cuiburilor.
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Barză Neagră
Ciconia nigra
Black Stork
A030
Statement about threats and conservation measures needed
Barza neagră este o pasăre de baltă de talie mare, cu penaj predominant negru, cu
excepţia pieptului şi a burţii care sunt albe. La păsările adulte ciocul şi picioarele sunt
roşii, iar la juvenili verziu-gri.
Degetele picioarelor sunt legate printr-o membrană. Nu există dimorfism sexual în
penaj, femela şi masculul sunt identice, masculul fiind de obicei puţin mai mare. Este
puţin mai mic ca barza albă.
Dimensiuni: lungime 90-105 cm; anvergura aripii 170–205 cm; greutate: cca. 3000 g
Cuibăreşte pe copaci înalţi, în păduri bătrâne, nederanjate care au în apropierea
mlaştini, zone umede râuri, etc. unde poate să îşi procure hrana. Fiind o specie retrasă
în perioada de cuibărit are nevoie de zone întinse, nederanjate care să prezinte acest
mozaic de habitate – păduri bătrâne, mlaştini, pâraie şi/sau râuri. O parte a populaţiei
cuibăreşte în puţinele păduri bătrâne rămase de-a lungul râurilor (Dunăre, Olt, Mures,
Tur, etc.) şi se hrăneşte în zonele nederanjate din cursul râului.
În perioada de migraţie se hrăneşte în zonele umede – lacuri, râuri, mlaştini – în unele
zone concentrându-se în numere semnificative (ex. în Parcul Natural Lunca Mureşului).
Este o specie cu o răspândire largă de la Estul Europei până la nord-estul Chinei.
Populaţia de aici migrează în Africa respectiv sudul Asiei. Din vestul Europei lipseşte
sau are populaţii foarte reduse, cu excepţia părţii de sud-vest (Spania şi Portugalia)
unde există o populaţie semnificativă care este rezidentă. În sudul Africi există o altă
populaţie care nu migrează.
În România cuibăreşte mai ales în pădurile de fag şi molid din munţi şi de la poalele
munţilor, respectiv în pădurile de luncă, cea mai importantă populaţie de acest fel fiind
de-a lungul Dunării la graniţa cu Bulgaria. Se poate găsi şi în zona colinară, niciunde nu
este frecventă.
În ciuda răspândirii pe o suprafaţă uriaşă, populaţia mondială se estimează la 32.000 –
44.000 perechi, iar cel al Europei la apr. 7800 -12.000 perechi, specia fiind una rară pe
întregul areal.
În România populaţia era estimată la 160-250 perechi in 2004, după datele recente ale
Asociaţiei Grupul Milvus presupunem o populaţie puţin mai mare, probabil peste 300 de
perechi.
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În Spania şi în majoritatea ţărilor din estul şi centrul Europei populaţiile revin după o
descreştere semnificativă. În România nu se poate estima un trend din lipsa datelor
colectate sistematic, dar populaţia pare stabilă.
Cuibăreşte aproape în exclusivitate în păduri bătrâne (în alte ţări şi pe stânci). Cuibul îşi
face din crengi şi sol, ierburi, etc. pe o ramură groasă, sau pe o bifurcaţie pe un copac
înalt. Revin la acelaşi cuib în fiecare an, în caz că cuibul nu mai există (exploatare
forestieră sau alte cauze) îşi fac alt cuib în apropiere. Acelaşi pereche revin la cuib an
de an, dar păsările sunt fidele mai mult locului. Este teritorial, îşi apără teritoriul în
sezonul de cuibărit. Femela depune 3-5 ouă în luna aprilie la un interval de 2 zile.
Masculul şi femela clocesc alternativ timp de 32-38 zile. Ambii părinţi hrănesc puii şi în
primele 15 zile unul dintre ei este constant în cuib. Puii stau în cuib în jur de 63-71 de
zile, după care devin independenţi, de obicei la sfârşitul lunii iulie.
Începând cu luna august, berzele negre încep migraţia. În România le putem întâlnii
până în septembrie după care păsările îşi continuă drumul prin Bosfor în Africa de est.
Nu se bazează la fel de mult ca barza albă pe curenţii ascendenţi în migraţie dar
foloseşte această tehnică pentru a economisii energie. Ocoleşte Marea Mediteraneană
în două direcţii – populaţiile din estul Europei prin Bosfor, iar cel din vestul Europei prin
Gibraltar. Probabil toate berzele negre din România folosesc drumul estic de migraţie şi
ajung în Africa de est (nu foarte departe de România, din Cehia o parte a păsărilor
migrează spre sud-vest).
Barza neagră se hrăneşte cu o varietate de animale, cu precădere animale de apă:
peşti, amfibieni, insecte de apă dar şi cu mamifere mici (şoareci de câmp), şerpi şi
şopârle etc. Berzele se hrănesc singure în perioada de cuibărit şi de multe ori în grupuri
în perioada de migraţie.
În migraţie înnoptează şi pe stâlpi de medie şi înaltă tensiune, ceea ce duce de multe ori
la electrocutare şi moartea păsării.
Principalele probleme în protecţia berzelor negre: reducerea şi dispariţia habitatelor –
supravieţuirea berzelor depinde în mare măsură de existenţa mozaicului de habitate –
păduri bătrâne, mlaştini, pâraie şi/sau râuri, etc. unde să poată cuibării şi să se
hrănească fără să fie deranjat; este sensibil la exploatarea forestieră – îşi părăseşte
cuibul chiar dacă copacul cu cuibul nu este afectat, dar în apropiere se exploatează
pădurea; electrocutarea pe stâlpii liniilor de medie tensiune – este poate cel mai
important factor direct periclitant pentru populaţia României. Trebuie început o izolare a
stâlpilor de medie tensiune pe plan naţional, acesta fiind în beneficiul multor specii de
păsări nu numai a berzei negre.
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Barză Albă
Ciconia ciconia
White Stork
A031
Statement about threats and conservation measures needed
Barza albă este singura specie de pasăre de talie mare din România, care trăieşte
aproape în exclusivitate în apropierea omului.
Este o pasăre de baltă de talie mare, cu penaj predominant alb, cu excepţia remigelor
primare şi secundare care sunt negre. Ciocul şi picioarele lungi sunt roşii, iar coada este
relativ scurtă şi albă.
Degetele picioarelor sunt legate printr-o membrană. Nu există dimorfism sexual în
penaj, femela şi masculul sunt identice. Masculul este de obicei mai mare şi mai greu,
însă sexele nu se pot diferenţia pe teren. Păsările tinere au ciocul negru în primele
săptămâni, culoarea acestuia se schimbă treptat în roşu până în iarnă.
Dimensiuni: lungime 100–115 cm; anvergura aripii 180–220 cm; greutate: masculul 2,9–
4,4 kg, femela 2,7–4 kg
Cuibăreşte aproape în exclusivitate în apropierea omului, pe şură, case, coşuri, claie,
pomi, ruine sau pe stânci. În ultimele 4 decenii au început să-şi construiască cuibul pe
stâlpi de joasă tensiune.
Supravieţuirea pe termen lung a speciei depinde de menţinerea în stare cât mai
naturală a locurilor de hrănit preferate de berze – fâneţe, păşune, zone umede în
apropierea locurilor de cuibărit (800-3000 m în jurul cuibului).
Este o specie palearctică, răspândită cu precădere în Europa (în afară de insulele
britanice, ţările scandinavice, Europa de vest şi Italia), Africa de nord şi Asia Mică.
În Bazinul Carpatic cuibăreşte în general în zona de câmpie şi în zona de deal până la
poalele munţilor. În această regiune altitudinea cea mai mare unde cuibăreşte este
Bilborul (800 m).
Este răspândită în toată ţara, dar populaţii mai însemnate are în partea de vest a ţării
(jud. Satu-mare, Timiş, etc.) respectiv în sud-estul Transilvaniei (jud. Sibiu, Braşov,
Harghita).
Populaţia mondială se estimează la 185.000 perechi, iar cel al Europei la 180.000
perechi.
În România, conform ultimului recensământ sunt cca. 5500 perechi.
Specia a dispărut sau populaţiile s-au diminuat în multe ţări din vestul Europei în
ultimele 100 de ani. În unele ţări (ex. Spania) populaţia specie este în creştere. În
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România, datorită mai ales desecării excesive a zonelor umede în multe părţi ale ţării
populaţia a suferit o diminuarea accentuată. În ultimele 15 ani se pare că populaţia este
stabilă la nivel de ţară, cu unele fluctuaţii locale.
Cuibăreşte aproape în exclusivitate în apropierea omului, pe şură, case, coşuri, claie,
pomi, ruine sau pe stânci. În ultimele 4 decenii au început să-şi construiască cuibul pe
stâlpi de joasă tensiune.
Această schimbare comportamentală s-a putut observa prima dată în anul 1958 în
Germania, Cehia şi Slovacia, iar în Ungaria în 1963. În România acest proces a început
în anul 1971, în prezent 70% din cuiburile de berze fiind construite pe stâlpi. În Europa
Centrală şi de Est actualmente 34-40000 de cuiburi se găsesc pe stâlpi electrici de
joasă tensiune.
În zonele cu hrană abundentă poate forma colonii în localităţi (ex. 29 perechi în Cristian,
jud. Sibiu, 28 cuiburi în Sânsimion (jud. Harghita).
Berzele se întorc la locurile lor de cuibărit pe la sfârşitul lui martie, începutul lui aprilie.
De obicei masculul soseşte primul, el de obicei îşi alege partenera pentru un an.
Aceeaşi pereche poate cuibări împreună mai mult decât un sezon, partenerii fiind atraşi
probabil mai mult de acelaşi cuib, decât unul de celălalt. Femela depune 2-7 (în general
3-4) ouă albe. Masculul şi femela clocesc alternativ, iar schimbul părinţilor la cuib este
precedat întotdeauna de o ceremonie însoţită de clămpănit. În România, puii ies din ouă
la începutul verii, în iunie, după aproximativ 32 de zile de clocit. Eclozarea ouălor nu are
loc în acelaşi timp, ci se petrece în mod separat, în general la intervale de două zile.
Numărul mediu al puilor este în general trei. În unii ani, acesta poate să ajungă în mod
excepţional şi la şase. Puii părăsesc cuibul la mijlocul-sfârşitul lunii iulie. De la începutul
lunii august, berzele se adună în stoluri mari şi se pregătesc de migraţie. În această
perioadă ei înnoptează în copaci sau pe stâlpi de medie şi înaltă tensiune, astfel foarte
multe cad victimă electrocutării.
Pleacă la sfârşitul lunii august, începutul lunii septembrie, migrează în stoluri mari, se
pot aduna mii de exemplare (apr. 40.000 berze în migraţie pe Grindul Chituc, 1996).
Foloseşte curenţii ascendenţi pentru a se înălţa iar apoi zboară cu zbor planat, astfel
economiseşte energie. Ocoleşte Marea Mediteraneană în două direcţii – populaţiile din
estul Europei prin Bosfor, iar cel din vestul Europei prin Gibraltar. Păsările din România
folosesc drumul estic de migraţie şi ajung în Africa de Sud în decembrie.
Barza albă se hrăneşte exclusiv cu animale. Hrana este foarte variată şi cuprinde
insecte (lăcuste, greieri), larve, râme, amfibieni, mamifere mici (şoareci de câmp), şerpi
şi şopârle etc. Berzele se hrănesc singure sau în grupuri, pe terenuri umede şi în zonele
arabile aflate pe o rază de 800-3000 metri de la locul cuibului. Necesarul zilnic de hrană
a unei berze adulte se ridică la 500 g (un echivalent, spre exemplu, a 16 şoareci). În
perioada lor de maximă creştere, puii au nevoie de o cantitate şi mai mare de hrană
(1200 g). Acest lucru înseamnă că o pereche de berze cu patru pui adună într-o singură
zi ≈ 5,8 kg de hrană! Pentru a putea asigura această cantitate de hrană, habitatul de
hrănire trebuie să aibă o suprafaţă de 100 - 800 ha.
Principalele probleme în protecţia berzelor: electrocutarea pe stâlpii liniilor de medie
tensiune – este probabil cel mai important factor direct periclitant pentru populaţia
României – se întâmplă mai ales în iulie şi august când puii părăsesc cuibul, respectiv
păsările se adună pentru migraţie şi înnoptează împreună în multe cazuri pe stâlpi de
medie tensiune. Trebuie început o izolare a stâlpilor de medie tensiune pe plan naţional,
acesta fiind în beneficiul multor specii de păsări nu numai a berzei albe; reducerea şi
dispariţia habitatelor de hrănire – supravieţuirea berzelor depinde în mare măsură de
existenţa unor zone propice hrănirii – ca zonele umede, fâneţele şi păşunile. Aceste
pajişti din jurul localităţilor sunt printre cele mai periclitate habitate – ele fiind primele cad
victimă dezvoltării infrastructurii.
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Ţigănuşul
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
Glossy Ibis
A032
Ţigănuşul ajunge la 60 cm, lungimea corpului. Este oaspete de vară în România,
cloceşte de obicei în colonii mixte, împreună cu alţi stârci. Ponta este formată în general
din 3 – 4 ouă, clocite de ambii părinţi timp de 21 de zile. Specia se află într-un declin
moderat, iar în Lista Roşie are statut de specie vulnerabilă.
Ţigănuşul are de la distanţă penajul uniform negricios cu reflexe verzui şi roşcate. Din
apropiere, se pot observa culoarea maro-roşiatică de pe cap şi corp, o pată cu irizaţii
verzi pe aripă şi baza albă, îngustă, a ciocului. În penaj de iarnă, capul şi gâtul sunt de
culoare neagră-maroniu, stropite cu mici pete albe. Caracteristic este ciocul lung şi
curbat. Zboară în stoluri în şiruri lungi, cu bătăi de aripi relativ rapide, combinate cu
scurte faze de planare, având gâtul întins. Puii sunt acoperiţi cu puf care atârnă, ţepos,
de culoare negru-pal, cu pete albe pe creştet şi dungi albe pe gât. Între ochi şi cioc, nu
au puf. Ciocul este roz, cu dungi negre, iar labele gălbui. Emit strigăte dure, puternice,
de diverse tipuri.
Preferă regiunile mlăştinoase, lacurile şi bălţile cu apă puţin adâncă bogate în stufăriş şi
sălcii. Pentru hrănire preferă pajiştile inundate, mlaştinile, precum şi zonele cu apă mai
puţin adâncă.
Arealul de răspândire se întinde din sudul Europei până în Asia Centrală şi de sud – est.
În Europa este concentrat în estul continentului, în România, Ucraina, Rusia. Este
prezent şi în insulele din sudul şi sud-estul Asiei şi pe arii mai restrânse în Africa,
Madagascar, Australia, America de Nord şi Centrală. În România este prezent în special
în Delta Dunării, iar în interiorul ţării cuibăreşte alături de lopătar în zona Cârja – Maţa –
Rădeanu (bazinul râului Prut), de asemeni mai este prezent şi în Insula Mică a Brăilei,
etc.
Populaţia clocitoare europeană este estimată la mai puţin de 22.000 de perechi şi, după
1970, a suferit un declin moderat, mai mare de 10%. În Rusia europeană sunt estimate
aproximativ 7000 de perechi. În prezent în România se constată o creştere a
abundenţei populaţiei clocitoare, astfel că specia este estimată la aproximativ 2500 –
2800 de perechi.
Este oaspete de vară şi cuibăreşte în colonii mixte, ce ma adesea pe pământ în zonele
cu stuf şi papură sau în tufişuri şi rar în copaci. Cuibul este relativ mic, bine construit de
ambii parteneri, din stuf şi papură sau rămurele şi frunze, când este construit în tufişuri.
Sezonul de împerechere este variabil, începând cu sfârşitul de aprilie până în luna iunie.
Depune o singură pontă din 3 – 4, rar 5 ouă, eliptice la sub-eliptice, netede, cu un luciu
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vag, de culoare albastru uniform, mai închis decât la stârcul cenuşiu. Ouăle sunt depuse
în zile consecutive, clocite de ambii părinţi dar, în principal, de femelă. Incubaţia
durează 21 de zile. Puii semi-nidifugi sunt îngrijiţi de ambii parteneri şi părăsesc parţial
cuibul la 2 săptămâni. Sunt hrăniţi timp de 6 săptămâni. După 7 săptămâni, sunt
independenţi. Hrana este formată din mici vieţuitoare acvatice, dintre care abundă
lipitorile şi insectele.
În prezent specia se află într-un continuu declin moderat. Este protejată prin Legea
13/1993 (ratificarea Convenţiei de la Berna), Directiva Păsări 79/409/EEC, Legea
13/1998 (ratificarea Convenţiei de la Bonn), O.U. 57/2007 – Anexa III, privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a flori şi faunei sălbatice.
Vânătoarea este strict interzisă, prin Legea 407/2006 contravenţia fiind pedepsită cu
amendă de 555 de euro/exemplar. Apare în Lista Roşie a Păsărilor din România, având
statut de specie vulnerabilă.
Ţigănuşul este afectat de degradarea şi restrângerea zonelor umede, precum şi
oscilarea nivelului apei în eleşteiele unde îşi amplasează cuiburile; posibil poluarea,
intoxicarea cu pesticide şi metale grele. Se recomandă protejarea strictă a coloniilor de
cuibărit. Efectivul din Delta Dunării s-a refăcut şi datorită regimului de protecţie de care
specie se bucură în prezent.
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Lopătarul
Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
Spoonbill
A034
Specie de dimensiuni mari, lungimea corpului ajunge la 88 de cm, oaspete de vară,
cuibăreşte în colonii în perioada aprilie – iunie. Ponta este formată din 3 – 5 ouă, iar
perioada de incubaţie durează 21 de zile. Specie rară şi protejată.
Lopătarul are penajul alb, ciocul lat şi foarte lung, lăţit la capăt – de unde provine
denumirea populară a speciei. În zbor, spre deosebire de stârci, ţine gâtul întins. În
penajul nupţial prezintă un moţ lung de pene pe ceafă şi un „colan” de pene galbenauriu pe piept. La adulţi picioarele sunt lungi şi negre. Juvenilii au vârfurile aripilor negre.
Puii sunt acoperiţi cu puf, având vârful mătăsos şi de culoare albă, zona obrazului, a
ochilor şi bărbia fiind lipsite de puf. Înainte de apariţia penelor apare şi un rând de puf
scurt, gros, de culoare alb-crem. Ciocul este roz, de culoare cărnii. Picioarele şi labele,
de culoare galben-pal, spre gri. De obicei este tăcut dar, uneori, clămpăneşte.
Ocazional, emite sunete asemănătoare cu acelea produse de un om care îşi drege
vocea.
Preferă lacurile şi bălţile puţin adânci, întinse cu stufăriş compact. Se hrăneşte în ape cu
adâncime mică, în locuri mlăştinoase aflate în apropierea coloniei de cuibărit.
Este o specie rară, care ocupă un areal vast, dar destul de discontinuu. În Europa este
bine reprezentat în Olanda, Spania, Ungaria şi Rusia. În România este prezent în Delta
Dunării, Insula Mică a Brăilei, Estul Munteniei, precum şi în Estul Moldovei pe eleşteiele
Jijiei şi Miletinului, dar şi pe teritoriul eleşteielor Cârja – Maţa – Rădeanu. În Republica
Moldova cuibăreşte în bălţile prezente pe Nistrul de Jos şi Prutul Inferior.
Populaţia europeană este estimată între 8900 şi 15000 de perechi. În Europa, a suferit o
diminuare majoră în perioada 1970 – 1990, ulterior, populaţia fiind stabilă. În perioada
1990 – 2000, în Rusia, populaţia cunoaşte un continuu declin, fiind estimată între2500 –
3000 de perechi.
În România, cuibăresc în prezent între 900 – 1300 de perechi (IBA Book).
Este oaspete de vară, ce preferă să cuibărească în colonii, alături de stârci şi ţigănuş, în
stufărişuri şi foarte rar în copaci sau arbuşti. Cuibul are aspectul unei platforme
neprelucrate din stuf, cu înălţimea de 30 – 54 cm sau din ramuri şi rămurele, atunci
când este construit în copaci. Sezonul de reproducere variază de la o colonie la alta şi
începe din aprilie, prelungindu-se până în luna mai. Depune o singură pontă, formată
din 3 – 5 ouă, de regulă 4, lungi, sub-eliptice, netede, mate, albe şi pătate cu pete maroroşcat. Sunt depuse la intervale de câteva zile, iar incubaţia începe de la primul ou
depus şi durează 21 de zile, fiind clocite de ambii parteneri. Puii sunt semi-nidifugi şi
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părăsesc cuibul după 4 săptămâni şi zboară după 7 săptămâni. Puii formează împreună
cu adulţii grupuri familiale, care pornesc în căutarea hranei, pentru acumularea
rezervelor energetice înainte de migraţia de toamnă. Zboară în stoluri, de obicei în linie,
cu bătăi de aripi mai rapide decât ale berzelor, asemănător cu zborul cormoranului
mare. Uneori planează în curenţi ascendenţi termici.
Hrana este formată din elemente de faună acvatică, iar datorită structurii specifice a
ciocului, filtrează şi o serie de elemente de zooplancton şi fitoplancton.
Specia este protejată în toată Europa, fiind rară şi supusă riscului. În România, este
decretată Monument al Naturii (Comisia Monumentelor Naturii). Este protejată prin
Legea 13/1993 (ratificarea Convenţiei de la Berna), Directiva Păsări 79/409/EEC, Legea
13/1998 (ratificarea Convenţiei de la Bonn), O.U. 57/2007 – Anexa III, privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a flori şi faunei sălbatice.
Vânătoarea este strict interzisă, prin Legea 407/2006 contravenţia fiind pedepsită cu
amendă de 270 de euro/exemplar. Apare în Lista Roşie a Păsărilor din România, având
statut de specie periclitată.
Factorii care au dus la modificarea numărului acestei specii sunt în primul rând
asanarea zonelor umede, instabilitatea nivelului apei, incendierea stufului în perioadele
de cuibărit, restrângerea habitatelor trofice şi reducerea accesibilităţii la hrană.
Se impun ca măsuri necesare conservarea ecosistemelor şi a coloniilor unde cuibăresc
lopătarii.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:

Botnariuc, N., Tatole, Victoria & colab., 2005 – Cartea Roşie a vertebratelor din
România, Muz. Ist. Nat. „Gr. Antipa”, Bucureşti
Bruun, B., Delin, H., Svensson, L., 1999 – Păsările din România şi Europa: determinator
ilustrat, versiunea românească: D. Munteanu, The Hamlyn Publishing, London, U.K.
Burfield, I., van Bommel, F. & colab., 2004 – Birds in Europe: Population estimations,
trends and conservation status, BirdLife Conservation Series, no. 12, Ed. BirdLife
International, Cambridge, U.K.
Ciochia, V., 2001 – Aves Danubii – Păsările Dunării de la izvoare până la vărsare, Ed.
Pelecanus, Braşov
Ciochia, V., 2002 - Dicţionarul Păsărilor, Ed. Pelecanus, Braşov
Gache, Carmen, 2002 - Dinamica avifaunei bazinului râului Prut, Publ. S.O.R., 15, Ed.
Rissoprint, Cluj – Napoca
Gache, Carmen & Muller, Johanna Walie, 2006 – Long–term monitoring of aquatic birds’
wintering in the Romanian Prut River basin, Sc. An. of DDNIRD (the XIVth International
Symposium „Delta and wetlands”), vol. 12, p. 23 - 28, Ed. Tehnică, Bucureşti
Heath, F., Melanie, Borggreve, Carolien, 2000 – European Bird Populations: Estimates
and Trends, BirdLife Conservation Series, No. 10, Ed. BirdLife International, Cambridge,
U.K.
Munteanu, D. & colab., 2002 – Atlasul păsărilor clocitoare din România, Ediţia II, Publ.
S.O.R., 16, Ed. Rissoprint, Cluj-Napoca
Weber, P., 2000 – Aves Histriae, Ed. Aves, Odorheiu Secuiesc
***, 2007 – O.U. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, M.O. nr.442/29.VI.2007, partea I,
Bucureşti
***, 2006 – Legea (nr. 407/2006) protecţiei fondului cinegetic şi a vânătorii, M.O. nr.
944/22.11.2006, Bucureşti
***, 1979 - Directiva Păsări (79/409/CEE), Directiva Consiliului Europei privind
conservarea păsărilor sălbatice
***, 2002 - Cartea Roşie a Republicii Moldova - Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi
Dezvoltării Teritoriului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ed. Ştiinţa, Chişinău
Societatea Ornitologica Romana
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Raţa Roşie (Raţa cu Ochi Albi)
Aythya nyroca (Gűldenstädt, 1770)
Ferruginous Duck
A060
Lungimea corpului ajunge la 40 de cm. Este specie fitofagă, solitară, dar gregară numai
în pasaj. Este prezentă ca oaspete de vară, dar poate fi întâlnită şi în perioada de iarnă.
Sezonul de reproducere se desfăşoară pe parcursul lunilor aprilie – iulie, ponta este
formată din 7 – 12 ouă, iar durata incubaţiei durează 25 – 27 de zile. Este specie
vulnerabilă, protejată pe plan global. Prefer marshes and lakes relatively rich in aquatic
vegetation.
Masculul de raţă roşie este maro-roşcat închis şi intens, cu ochi albi şi subcodale albe.
Abdomenul este alb şi complet înconjurat de o culoare închisă. Femela este maro
cenuşiu închis, cu ochi negri şi subcodale albe. Oglinda este albă, iar în zbor, marginea
posterioară a aripilor este albă. Creştetul înalt şi ciocul lung, împreună cu dunga albă de
pe aripă, sunt semne distinctive pentru identificare. Puii sunt acoperiţi cu puf maro
închis dorsal şi galben pe partea ventrală. Pieptul, faţa, laturile gâtului şi ale corpului
sunt galbene, iar ceafa şi creştetul capului sunt închise la culoare. Pe laturile spatelui şi
pe aripi, prezintă câte o pată mică, deschisă la culoare. Strigătul femelei este repetitiv:
„car”, mai scurt şi mai înalt decât la raţa cu cap castaniu. Masculul este mai tăcut, dar
uneori se poate auzi: „ciuc-ciuc-ciuc”.
Preferă bălţile şi lacurile relative mari, dar bogate în vegetaţie acvatică şi stufăriş.
Are o răspândire inegală în Europa, fiind prezentă îndeosebi în partea sudică şi sudestică: Ungaria, Croaţia, România, Turcia şi Ucraina În România, se concentrează de-a
lungul Dunării, în Deltă şi pe lacurile litorale. În interiorul ţării, este prezentă pe Insula
Mică a Brăilei, pe lacurile mari, unde există suprafeţe însemnate de stufăriş, preferă
zona sudestică a ţării. În Republica Moldova cuibăreşte în bălţile prezente pe cursul
inferior al râurilor Nistru şi Prut.
Specia este în declin, deoarece populaţia de reproducere din Europa este relativ mică,
mai puţin de 18000 perechi, ceea ce constituie mai puţin de jumătate din efectivul
global, scăzând substanţial între anii 1970 – 1990. După 1990, specia a înregistrat un
declin mai mare de 30%.
În România, în prezent, populaţia este evaluată între 4800 şi 5500 de perechi (IBA
Book), înregistrând o scădere semnificativă după 1970.
Specia este oaspete de vară, rareori iernând în Delta Dunării sau pe lacurile litorale.
Cuibul este plasat pe lângă ape stătătoare, cu vegetaţie înaltă, fiind bine camuflat.
Uneori, este amenajat în scorburile arborilor bătrâni, aproape de suprafaţa apei. Este
alcătuit din vegetaţie palustră uscată, căptuşit cu pene şi puf. Sezonul de reproducere
începe în prima decadă a lunii mai. Femela depune 7 – 12 ouă, mai rar 14, eliptice sau
sub-eliptice, de culoare galben-crem până la bej-gălbui, netede şi mate. Incubaţia este
asigurată de femelă şi durează 25 – 27 de zile. Tot femela se ocupă de creşterea şi
protecţia puilor, care pot zbura după 56 – 60 de zile.
Hrana este formată din plante acvatice, seminţe şi rădăcini; numai rareori şi, în mod
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deosebit, iarna se hrăneşte cu vieţuitoare acvatice.
Este o specie vulnerabilă, cu statut de protecţie strictă în tot arealul de răspândire, fiind
protejată pe plan global. În România, are acelaşi statut de protecţie, fiind interzisă la
vânătoare – Legea 407/2006 (contravenţia se pedepseşte cu amendă de 540 de
euro/exemplar). Specia este protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia de la Berna),
Directiva Păsări 79/409/EEC, Legea 13/1998 (Convenţia de la Bonn), O.U. 57/2007 –
Anexa III, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
flori şi faunei sălbatice şi de asemenea apare în Lista Roşie a Păsărilor din România,
având statut de specie vulnerabilă.
Factorii limitativi sunt legaţi de activităţile umane, asanarea bălţilor şi poluarea excesivă
a bazinelor acvatice, vânătoarea, etc. Statutul de protecţie, legat de interzicerea
vânătorii, nu este suficient pentru a stopa declinul numeric al acestei specii.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Botnariuc, N., Tatole, Victoria & colab., 2005 – Cartea Roşie a vertebratelor din
România, Muz. Ist. Nat. „Gr. Antipa”, Bucureşti
Bruun, B., Delin, H., Svensson, L., 1999 – Păsările din România şi Europa: determinator
ilustrat, versiunea românească: D. Munteanu, The Hamlyn Publishing, London, U.K.
Burfield, I., van Bommel, F. & colab., 2004 – Birds in Europe: Population estimations,
trends and conservation status, BirdLife Conservation Series, no. 12, Ed. BirdLife
International, Cambridge, U.K.
Ciochia, V., 2002 - Dicţionarul Păsărilor, Ed. Pelecanus, Braşov
Gache, Carmen, 2002 - Dinamica avifaunei bazinului râului Prut, Publ. S.O.R., 15, Ed.
Rissoprint, Cluj – Napoca
Gache, Carmen & Muller, Johanna Walie, 2006 – Long–term monitoring of aquatic birds’
wintering in the Romanian Prut River basin, Sc. An. of DDNIRD (the XIVth International
Symposium „Delta and wetlands”), vol. 12, p. 23 - 28, Ed. Tehnică, Bucureşti
Feneru, F., 1997 – Raţa moţată cuibăreşte în Moldova, Vânătorul şi pescarul român, 4:
6, Bucureşti
Feneru, F., 2002 - Studiul avifaunei acvatice din bazinul mijlociu al Siretului, teză de
doctorat, Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi
Heath, F., Melanie, Borggreve, Carolien, 2000 – European Bird Populations: Estimates
and Trends, BirdLife Conservation Series, No. 10, Ed. BirdLife International, Cambridge,
U.K.
Munteanu, D. & colab., 2002 – Atlasul păsărilor clocitoare din România, Ediţia II, Publ.
S.O.R., 16, Ed. Rissoprint, Cluj-Napoca
Weber, P., 2000 – Aves Histriae, Ed. Aves, Odorheiu Secuiesc
***, 2007 – O.U. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, M.O. nr.442/29.VI.2007, partea I,
Bucureşti
***, 2006 – Legea (nr. 407/2006) protecţiei fondului cinegetic şi a vânătorii, M.O. nr.
944/22.11.2006, Bucureşti
***, 1979 - Directiva Păsări (79/409/CEE), Directiva Consiliului Europei privind
conservarea păsărilor sălbatice
***, 2002 - Cartea Roşie a Republicii Moldova - Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi
Dezvoltării Teritoriului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ed. Ştiinţa, Chişinău
Societatea Ornitologica Romana
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Ferestraş Mic
Mergus albellus (Linnaeus, 1758)
Smew
A068
Ferestraşul mic este cunoscut ca oaspete de iarnă în România, dar sunt şi câteva
perechi care clocesc în Delta Dunării. Este cel mai mic dintre ferestraşi, lungimea
corpului ajunge la 40 cm. Cuibăreşte de regulă în taigaua nordică în scorburi de copaci.
Sunt specii scufundătoare, care se hrănesc cu peşte.
La masculul predomină culoarea albă, dar prezintă o pată neagră în zona oculară, de
asemeni este marcat cu dungi negre caracteristice, de la cioc la ochi, pe ceafă, pe aripi
şi pe spate. Pe cap are un moţ alb marginit de pene negre. Femelele şi juvenilii se
disting prin obrajii albi şi creştetul capului închis la culoare, roşu - maroniu. Obrajii şi
gâtul şun albe. Picioarele şi ciocul sunt negricioase. Ciocul este puţin lăţit, cu vârful
încovoiat şi prezintă margini zimţate. Zborul este rapid şi agil, în stoluri răsfirate. Sunt
foarte buni scufundători. Este de obicei tăcut, masculii producând un şuierat slab.
Ferestraşul mic cuibăreşte în zone de mlaştină din taigaua nordică, în scorburi de
copaci, în apropierea lacurilor mici. Poposesc pe maluri şi ape marine de coastă,
deseori împreună cu diverse specii de raţe şi pescuiesc în ape puţin adânci. Iarna este
prezent pe bazine de acumulare, lacuri, ocazional în golfuri.
Este prezent în taigaua nordică din Suedia, Finlanda, spre Siberia. Iernează în vestul şi
sudul Europei, la Marea Caspică. În România, apare iarna pe unele lacuri de
acumulare. Cu un efectiv foarte mic cloceşte în perimetrul Deltei Dunării (INCDD).
În Europa efectivul de perechi clocitoare este estimat la 8000 – 16000 de perechi. În
Rusia europeană s-a constatat o scadere numerică a populaţiei. În România, probabil
sunt în prezent aproximativ 0 - 5 perechi clocitoare.
Este oaspete de iarnă în perioada octombrie – martie. În Delta Dunării clocesc câteva
perechi. Cuibul este amenajat în scorburi sau în cuiburi vechi de ciocănitoare neagră,
tapetat numai cu pene şi puf, în smocuri mici, de culoare gri deschis. În timpul jocului
nupţial masculul îşi dă capul pe spate şi îşi ridică creasta de pe frunte, iar ciocul rămâne
îndreptat înainte. Ponta este depusă în ultima decadă a lunii aprilie şi cuprinde 6 – 9
ouă, eliptice sau sub-eliptice, netede, uşor lucioase, bej-pal. Puii nidifugi sunt îngrijiţi de
femelă şi zboară la 7 – 8 săptămâni. Hrana este alcătuită din peşte.
Este o specie cu efective în scădere, iar în România este protejată prin Legea 13/1993
(Convenţia de la Berna), Directiva Păsări 79/409/EEC, Legea 13/1998 (Convenţia de la
Bonn), O.U. 57/2007 – Anexa III, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi de asemenea apare în Lista Roşie a
Păsărilor din România, având statut de specie vulnerabilă.

Specia nu este permisă la vânătoare, fiind ptotejată prin Legea 407/2006 (contravenţia
se pedepseşte cu amendă de 135 de euro/exemplar).
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Botnariuc, N., Tatole, Victoria & colab., 2005 – Cartea Roşie a vertebratelor din
România, Muz. Ist. Nat. „Gr. Antipa”, Bucureşti
Bruun, B., Delin, H., Svensson, L., 1999 – Păsările din România şi Europa: determinator
ilustrat, versiunea românească: D. Munteanu, The Hamlyn Publishing, London, U.K.
Burfield, I., van Bommel, F. & colab., 2004 – Birds in Europe: Population estimations,
trends and conservation status, BirdLife Conservation Series, no. 12, Ed. BirdLife
International, Cambridge, U.K.
Ciochia, V., 2001 – Aves Danubii – Păsările Dunării de la izvoare până la vărsare, Ed.
Pelecanus, Braşov
Ciochia, V., 2002 - Dicţionarul Păsărilor, Ed. Pelecanus, Braşov
Gache, Carmen, 2002 - Dinamica avifaunei bazinului râului Prut, Publ. S.O.R., 15, Ed.
Rissoprint, Cluj – Napoca
Heath, F., Melanie, Borggreve, Carolien, 2000 – European Bird Populations: Estimates
and Trends, BirdLife Conservation Series, No. 10, Ed. BirdLife International, Cambridge,
U.K.
Munteanu, D. & colab., 2002 – Atlasul păsărilor clocitoare din România, Ediţia II, Publ.
S.O.R., 16, Ed. Rissoprint, Cluj-Napoca
Weber, P., 2000 – Aves Histriae, Ed. Aves, Odorheiu Secuiesc
***, 2007 – O.U. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, M.O. nr.442/29.VI.2007, partea I,
Bucureşti
***, 2006 – Legea (nr. 407/2006) protecţiei fondului cinegetic şi a vânătorii, M.O. nr.
944/22.11.2006, Bucureşti
***, 1979 - Directiva Păsări (79/409/CEE), Directiva Consiliului Europei privind
conservarea păsărilor sălbatice
Societatea Ornitologica Romana
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Raţa cu Cap Alb (Raţa Arămie)
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)
White-headed Duck
A071
Raţa cu cap alb face parte din grupul raţelor bune scufundătoare, de dimensiuni mici;
lungimea corpului ajunge la 46 de cm. În România este oaspete de iarnă, fiind prezentă
în zona lacului Techirghiol. Are statut de specie periclitată.
La această specie, masculul este maroniu, are capul alb şi prezintă pe creştet şi pe
ceafă dungi de culoare neagră. Gâtul este scurt şi negru, iar corpul maro – castaniu.
Ciocul este gros, umflat la bază şi are culoarea albastru deschis. Femela este maronie,
dar pe cap şi gât prezintă un desen caracteristic de culoare albă. Ciocul este cenuşiu şi
prezintă o mică curbură la bază. Se recunoaşte în zbor după aripile scurte, rotunjite,
maronii, precum şi după coada lungă. Zboară puţin, dar se scufundă des şi cu multă
uşurinţă.
Vara este prezentă pe lacuri şi bălţi cu apă dulce şi vegetaţie abundentă. Iarna, însă
preferă mai ales lacurile salmastre sau sărate.
Raţa cu cap alb are un areal de cuibărit discontinuu, în Spania şi sud-estul Europei, în
jurul Mării Caspice până în Turkestan, S Chinei şi al Mongoliei, dar şi NV Africii. În
România este prezentă în Dobrogea, pe lacul Teghirghiol. A cuibărit neregulat în
Dobrogea, pe lacul Agigea.
Efectivele sunt în scădere, îndeosebi datorită hibridizării cu raţa jamaicană (Oxyura
jamaicensis). În România specia este întâlnită doar ca oaspete de iarnă cu efctive între
600 şi 800 de indivizi. Cel mai mare efectiv a fost întâlnit pe lacul Techirghiol – 800 de
exemplare (IBA Book).
În România specia este semnalată ca oaspete de iarnă sau de pasaj. Pasajul de
toamnă se desfăşoară în perioada octombrie – noiembrie, iar în Dobrogea rămân până
ăn februarie – martie păsările care vor ierna aici. Cuibul este plasat pe ape cu mult stuf,
sau în vegetaţia din apropierea apei, fiind căptuşit cu plante uscate, cu care îl şi
acoperă. Ponta este formată din 5 – 12 ouă, albe, mate, eliptice sau sub-eliptice şi
aspre ca textură. Puii sunt nidifugi şi îngrijiţi numai de către femelă; buni scufundători, la
fel ca şi părinţii, devin independenţi în aproximativ 5 săptămâni. Hrana este formată din
diverse vieţuitoare acvatice.
Specia este declarată Monument al Naturii (Comisia Monumentelor Naturii) şi este
protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia de la Berna), Directiva Păsări 79/409/EEC,
Legea 13/1998 (Convenţia de la Bonn), O.U. 57/2007 – Anexa III, privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a flori şi faunei sălbatice şi de
asemenea apare în Lista Roşie a Păsărilor din România, având statut de specie

periclitată. În România, nu este permisă la vânătoare, fiind protejată prin legea
407/2006, contravenţia pedepsindu-se cu amendă de 540 de euro/exemplar.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Botnariuc, N., Tatole, Victoria & colab., 2005 – Cartea Roşie a vertebratelor din
România, Muz. Ist. Nat. „Gr. Antipa”, Bucureşti
Bruun, B., Delin, H., Svensson, L., 1999 – Păsările din România şi Europa: determinator
ilustrat, versiunea românească: D. Munteanu, The Hamlyn Publishing, London, U.K.
Burfield, I., van Bommel, F. & colab., 2004 – Birds in Europe: Population estimations,
trends and conservation status, BirdLife Conservation Series, no. 12, Ed. BirdLife
International, Cambridge, U.K.
Ciochia, V., 2001 – Aves Danubii – Păsările Dunării de la izvoare până la vărsare, Ed.
Pelecanus, Braşov
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Viespar
Pernis apivorus Linnaeus, 1758
Honey Buzzard
A072
The 52-60 cm long Honey Buzzard is larger and longer winged (with a 135-150 cm
wingspan) than the Common Buzzard. The sexes can be distinguished on plumage,
which is unusual for a large bird of prey. The male has a blue-grey head, while the
female's head is brown. The female is slightly larger and darker than the male. The
Honey Buzzard breeds in woodland, and is inconspicuous except in the spring, when
the mating display includes wing-clapping. Breeding males are fiercely territorial. It is a
summer migrant to most of Europe and western Asia, wintering in tropical Africa.
Accordingly, great numbers of Honey buzzards can be seen crossing the Mediterranean
Sea over its narrowest stretches, such as the Gibraltar Strait, the Bosporus, or in Israel.
The Honey Buzzard is seen in a wide range of habitats, but generally prefers woodland
and exotic plantations.
Viesparul este o specie răpitoare de talia şorecarului comun, dar are aripi mai lungi, mai
late şi coada mai lungă. Există variaţii mari în ceea ce priveşte coloritul la această
specie, pot fi observate exemplare aproape albe până la cafeniu închis.
În zbor, viesparul îşi ţine aripa în jos şi nu în sus ca şorecarul comun, acesta fiind una
dintre cele mai importante chei de determinare.
Înte păsările juvenile şi cele adulte există diferenţe în culoare şi siluetă. Juvenilii au
remigele primare interioare mai scurte şi coada mai scurtă. Remigele juvenililor au mai
multe striatii (4-5) în timp ce adulţii au doar 2-3 dungi. Ochii juvenililor sunt inchise la
culoare în timp ce adulţii au ochi galbeni. Ceroma este galbenă la juvenili şi gri la adulţi.
Picioarele sunt galbene la toate vârstele.
Masculul adult are remigele primare negre doar la vârf şi mai puţine dungi pe remige
decât femelele. In zbor se vede o bandă terminală din sus în aripă şi coadă. Capul este
de culoare gri în precădere, dar unele exemplare pot avea colorit gri şi în spate şi
coadă. Femelele adulte au colorit mai maroniu decât masculii şi au mai multe striaţii în
remige decât acestea.
Anvergura aripii: 113-135 cm; lungimea corpului: 52-59 cm. Greutatea corpului: 6001000 g.
Cuibăreşte în păduri de foioase şi conifere în care găseşte copaci în vârstă. Cuibul îşi
construieşte exclusiv pe copaci. Hrana îşi procură din pădure sau lizieră. Preferă păduri
cu coronament deschis.
Este o specie cu largă răspândire în Eurasia, distribuţia populaţiei cuibăritoare fiind
restricţionat în Palearcticul de Vest. Nu cuibăreşte în zonă de tundră. Limita vestică a de
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distribuţie este în Portugalia, spre est poate fi găsit până în Asia Centrală. Cuibăreşte
aproape în toate ţările din Europa şi are o distribuţie neuniformă. Reducerea suprafetei
padurilor caauzează restrângerea arealului de răspândire.
În România viesparul are o distribuţie generală şi uniformă. Lipseşte din zonele întinse
fără păduri şi la altitudini peste limita pădurii (1700 m). Este mai rar în zonele de şes,
fiincă aici găseşte mai puţine locuri favorabile pentru cuibărire.
Populaţie mondială: 180.000 – 260.000 perechi
Populaţia Europeană: 110.000 – 160.000 perechi
Populaţia din România: 2.000-2.600 perechi
Populaţia viesparului în Europa este considerat stabil şi relativ abundent. Puţine studii
pe termen lung există care vizează trendul populaţiei. În Finlanda şi Germania s-a
dovedit ca fiind în descreştere numerică.
În România reducerea suprafeţelor înpădurite influenţează în mod negativ atât arealul
de distribuţie cât şi efectivele populaţiei cuibăritoare.
Este o pasăre care cuibăreşte solitar, fiind teritorial. Cuibul este construit pe copac, de
obicei în nivelul coronamentului. Deşi fidelitatea păsărilor faţă de zona de cuibărire este
foarte mare, cuibul este schimbat foarte des, aproape anual. Cuibul viesparului este o
construcţie unică căci este construit în totalitate din crengi verzi. Uneori ocupă cuibul
părăsit al altor specii ca şorecarul comun sau uliu porumbar. Incăptuşeşte cuibul cu
frunze verzi care este înprospăţit de-a lungu cuibăritului.
Zborul nupţial foarte caracteristic al masculului este vizibil în lunile aprilie şi mai. În afară
de acest fenomen, viesparul are o viaţă destul de ascunsă în timpul reproducerii.
Femela depune de obicei 2 ouă în prima jumătate a lunii mai. Ponta cu un singur ou sau
trei este foarte rar. Coloritul ouălor este alb crem cu pete mari maronii. Ambii părinţi
particip la incubaţie, care durează 33-45 zile. Puii sunt hrăniţi la început cu larvă de
viespe, mai târziu părinţii le aduc şi altă hrană ca pasari mici, insecte de talie mare etc.
Puii rămân în cuib timp de 40 de zile şi devin independenţi la vârsta de 55 zile. Rămân
în jurul cuibului încă 30-40 de zile după care încep migraţia. Până în momentul de faţă
nu au fost efectuate studii referitoare la succesul de reproducere în România.
Migraţia de toamnă începe în cel de al doilea jumătate a lunii august. Primii care
migrează sunt adulţii după care urmează juvenili. Ajunge la maturitate sexuală la vârsta
de 3 ani. Păsările immature rămân la cartierele de iernare în primul an, şi revin în
Europa în cel de-al treilea an calendaristic.
Hrana viesparului constă în mare majoritate din insectede talie mare, larve de viespe
dar consumă şi păsări de talie mică, amfibieni şi reptile. Metoda de vânătoare este cel
de pândă. Pasărea găseşte cuibul de viespe urmărind mişcarea acestora din pândă,
apoi larvele sunt scoasă din sol cu ghiarele.
În timpul migraţiei viesparii se adună în grupări mari şi folosesc rute bine determinate
pentru migraţie. Păsările din Europa ocolesc suprafeţele mari de apă astfel folosesc
coridoarele de migraţie ca strâmtorile Gibraltar, Italia-Malta şi Bosfor. Populaţia din
România migrează spre Bosfor şi probabil prin Italia. Iernează sud de deşertul Sahara.
La noi primele exemplare pot fi văzute la sfârşitul lunii martie, dar majoritatea păsărilor
sosesc în aprilie.
IUCN Red List: Least Concern
CITES: Appendix II;
EUWTR: Annex A
Convenţia de la Berna: Appendix II
CMS: Appendix II ca membru a familiei Accipitridae
Nu necesită acţiuni de conservare specifică. Este important protecţia porţiunilor de
păduri în care cuibăreşte. Nu sunt indicate tăierile sau lucrările de amenajere forestiere
în timpul cuibăritului (aprilie-iulie).
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Codalb
Haliaeetus albicilla Brehm, 1831
White-tailed Eagle
A075
Is a large bird of prey in the family Accipitridae. The White-tailed Eagle is a large bird,
70-90 cm long with a 200-250 cm wingspan. Females, weighing 4–6.9 kg, are
significantly larger than the males, which weigh 3–5.4 kg. It has broad "barn door"
wings, a large head and thick "meat-cleaver" beak. The adult is mainly brown except for
the paler head and neck, blackish flight feathers, distinctive white tail, and yellow bill and
legs. In juvenile birds the tail and bill are darker, with the tail becoming white with a dark
terminal band in sub-adults.
This large eagle breeds in northern Europe and northern Asia. The largest population in
Europe is found along the coast of Norway. They are mostly resident, only the
northernmost birds such as the eastern Scandinavian and Siberian population migrating
south in winter. The Eagle's diet is varied, including fish, birds, carrion and, occasionally,
small mammals. Many birds live almost wholly as scavengers, regularly pirating food
from otters and other birds. The species are sexually mature at four or five years of age.
The nest is a huge edifice of sticks in a tree or on a coastal cliff. Mated pairs produce
one to three eggs per year. The eggs are laid two to five days apart in March or April
and are incubated for 38 days.
Este o cea mai mare specie de pasăre răpitoare cuibăritoare la noi. Are aripi foarte mari
şi late cu 7 “degete” evidenţiate. Coada scurtă, cu vârful rotunjit, gâtul lung şi ciocul
foarte mare îi dă o siluetă specifică în zbor. Codalbul capătă penajul de adult la vârsta
de 7 ani, între penajul de juvenil şi adulţi existând penajele de imatur şi subadult.
Picioarele sunt galbene la toată vârstele, iar irisul devine treptat galben deschis din
maroniu închis.
Juvenili au remigele secundare exterioare mai lungi decât adulţii acesta le dă o formă
de “S” liniei terminale la aripă. Capul, gâtul, corpul sunt maronii închise cu nuanţă
ruginie pe burtă. Rectricele sunt încise la culoare cu partea de mijloc mai deschis.
Ciocul este gri închis.
Immaturii au coada şi ciocul mai deschise la culoare. Pe spate prezintă pete albe, iar
marea majoritate a corpului este încă maroniu închis.
Subadulţii au ciocul aproape galben, capul mai deschisă la culoare şi coada albă.
Corpul devine mai deschisă la culoare.
Adulţii au capul şi gâtul maroniu-gălbui, coicul galben şi coada albă. Corpul este
maroniu, Parta de sus a aripii şi spatele sunt mai deschise la culoare.
Sexele nu diferă în colorit. Femela este mai mare decât masculul, dar această cheie de
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determinare poate fi folosit doar atunci, când perechea este văzută împreună.
Anvergura aripii: 190-240 cm; lungimea corpului: 76-82 cm; greutatea: 4000-6900 g.
Codalbul cuibăreşte în zone umede, preferă copaci bătrâni isolate sau pâlcuri de copaci
pentru cuibărit. În România îşi construieşte cuibul pe copac. Vânează în habitat deschis
în jurul bălţilor, lacurilor sau de-a lungul râurilor. Iarna apare lângă eleştee, mai ales în
zone de şes şi de deal.
Codalbul are o distribuţie majoritar Palearctică pe alungul zonei cu climat temperată în
Eurasia. Este răspândită de la Scoţia până Peninsula Kamchatka pe partea nordică a
Eurasiei. Există şi o populaţie mică în Groenlanda, subspecia “groenlandicus”.
În Europa majoritatea populaţiei se găseşte în Norvegia şi Rusia dar cuibăreşte şi in
Scoţia, Islanda, Regiunea Baltică, Ucraina, Polonia şi Peninsula Balcani. Există o
populaţie izolată în Câmpia Pannonică.
În România distribuţia codalbului se poate divide în distribuţia populaţiei cuibăritoare şi
de iernare. Majoritatea populaţiei de codalb cuibăreşte în Delta Dunării, dar există
perechi izolate şi în Insula Mică a Brăilei, de alungul Dunării şi în Câmpia de Vest. În
timpul iernii apare şi în alte zone, România fiind important şi ca cartier de iernare pentru
populaţiile din nordul continentului care sunt migratoare. Codalbul fiind o specie a
habitatelor umede şi de ţărm, iarna poate să apare în jurul eleşteelor preferând zonele
de şes şi de deal.
Nu apare în zone de munte.
Populaţie mondială: 9.000 – 11.000 perechi
Populaţia Europeană: 5.000 – 6.600 perechi
Populaţia din România: 28 – 33 perechi
Fenomenul de creştere generală a populaţiei în Europa se simte şi în România.
Populaţia cuibăritoare din Delta Dunării se află în creştere. Există şansa ca fosta
populaţie din Câmpia de Vest să se restabilească în viitor. Nu există date asupra
dinamica populaţiilor care iernează la noi, dar probabil că şi acesta se află în creştere.
Este o specie care cuibăreşte solitar, fiecare pereche având teritoriu foarte mare pe
care masculul păzeşte activ împotriva altor codalbi sau alte păsări răpitoare. În partea
nordică a continentului codalbul este o specie de faleză dar la noi cuibăreşte cu
exclusivitate pe copaci. Preferă copaci bătrâne şi înalte care pot susţine cuibul lui
imens, dar în zone liniştită poate să cuibărească şi pe tufişuri mai mici sau chiar pe sol.
Cuibul este o construcţie masică poate să atingă 2 m înălţime şi diametru. Este
construită din crengi mari şi îmncăptuşită cu iarbă uscată. Este important ca păsările să
aibă vizibilitate asupra teritoriului lor din cuib. De aceea cuibul este construit aproape de
vârful copacului. Unele cuiburi pot fi folosite timp de 20-30 de ani. O pereche poate să
aibă 2-3 cuiburi de schimb.
Perioada de reproducere este foarte lungă la codalb, din februarie până în octombrie.
Femela depune 1-3 ouă cu culoare alb murdar în luna februarie ouăle sunt depuse în
interval de 2-5 zile. Incubaţia este asigurată de ambele părini, cu precădere de femelă
timp de 35-45 de zile. Puii rămân în cuib timp foarte lung, 75-85 zile, după care stau cu
părinţii încă 2-3 luni. Până în momentul de faţă nu au fost efectuate studii referitoare la
succesul de reproducere în România. Datele preliminare sunt între 1 şi 2 pui pe pereche
cuibăritoare.
Codalbul ajunge la maturitate sexuală la vârsta de 4-5 ani, dar există indivizi de 3 ani
care deja se comportă teritorial, işi construiesc cuib dar nu depun incă ouă. Penajul de
adult este atins la vârsta de 7 ani.
Hrana este foartă variată şi depinde şi de calitatea habitatului. Este capabil să prindă
peşte de pe suprfaţa apei, păsări de talie mijlociu şi mare până la mărimea de gâscă
sau stârc (raţe sălbatice, lişize stârci, păsări de ţărm). Consumă şi hoituri, mai ales
iarna.
Populaţiile nordice sunt migratoare, cele sudice sunt sedentare. Păsările tinere
hoinăresc până la maturitate sexuală. În unele locuri, unde există hrană din belşug
(exemplu hrănitoare amenajate special pentru codalb), se pot vedea aglomerări de
păsări de zeci de exemplare. La noi adulţii sunt sedentari tot timpul anului, iarna apar
păsările din populaţiile nordice în jurul eleşteelor şi a bălţilor.
IUCN Red List: Least Concern
CITES: Appendix II
EUWTR: Annex A

Convenţia de la Berna: Appendix II
CMS: Appendix II ca membru a familiei Accipitridae
Necesită acţiuni de conservare specifică: trebuie asigurat liniştea în timpul cuibăritului
(limitare în timp în perioada de reproducere); trebuie asigurat o zonă de proteţie în jurul
cuibului tot timpul anului; zonele de hrănire trebuie păstrate (eleştee, bălţi); folosirea
pesticidelor trebuie restricţionat în habitate de codalb; vânătoarea trebuie interzis în
habitate de codalb; practicarea sporturilor extreme, (bărci cu motot tip jet) şi turismul
necontrolat pot afecta succesul de reproducere.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
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Şerpar
Circaetus gallicus Gmelin, 1788
Short-toed Eagle
A080
This is one of the easiest eagles to identify with completely whitish underparts, lacking
dark patches or panels, will also be this species. The plumage is variable but Short-toed
Eagles almost always have dark heads, white bodies and plain whitish underwings. If
there are any dark markings at all on the underwings, they will show up as just fine
bands or lines of spots. They can also be identified in silhouette because they are
usually big-headed. Breeds in areas of open country, especially rocky hills with
scattered trees but also lowland plains. Widespread in southern and eastern Europe in
summer and relatively easy to see since it spends so much time in the air or perching
prominently. Also easy to see at the migration bottlenecks of Gibraltar and Istanbul.
About 5000 breeding pairs in Europe. The largest populations are in France, Spain,
Turkey and Russia.
Este o specie de talie mare cu aripi late. Coada este lungă şi cu formă pătrată când este
ţinută închis. Lungimea cozii este identică sau este puţin mai scurtă decât lăţimea aripii.
Capul este mare, ceea ce se vede şi în zbor; păsările aşezate par să aibă capul
aproape ca bufniţele. Irisul este galben şi picioarele sunt gri la toate vârstele.
Linia terminlă a aripii este dreaptă chiar şi atunci când pasărea îşi ţine aripa puţin
arcuită. Acest fapt se datorează remigelor primare interioare destul de lungi.
Partea inferioară a aripii şi corpul sunt albe, acestea fiind cele mai importante chei de
determinare. Supraalarele sunt mai deschise decât restul aripii fiind în contrast cu
acestea. Partea superioară a aripii este maronie, iar pe coadă se văd 3 benzi late,
aşezate în mod uniform. Vârful remigelor primare exterioare sunt gri închise.
Pe corp există pete maronii a căror mărime şi număr variează mult. Juvenilii de obicei
sunt mai deschise la culoare decât adulţii fiindcă au pete mai mici şi mai deschise la
culoare. Remigele sunt dungate, intensitatea dungilor este mai evidentă la adulţi.
Majoritatea păsărilor au capul maroniu, dar există şi indivizi (mai ales juvenili) cu capul
alb. Coloritul adulţilor variază de la indivizi aproape albe până la cele des pătate, la care
domină culoarea maronie.
Sexele nu diferă în colorit. Femela este mai mare decât masculul, dar această cheie de
determinare poate fi folosit doar atunci, când perechea este văzută împreună.
Anvergura aripii: 162-178 cm; lungimea corpului: 62-69 cm; greutatea: 1400-1800 g.
Cuibăreşte în zonele muntoase xerofile cu stâncării, unde găseşte păduri cu copaci
bătrâne pentru favorabili pentru amplasarea cuibuluit şi habitate cu reptile, hrana lui
preferată. În estul Europei cuibăreşte şi în alt tip de habitat: în zone muntoase cu multă
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pădure şi păduri de şes.
Este o specie care cuibăreşte în Eurasia şi nordul Africii. Arealul de răspândire nu este
uniformă. Limita estică a arealului de răspândire a populaţiei vestice este Centrul Asiei,
dar există şi două populaţii izolate: în centrul Republicii China şi pe Subcontinentul
Indian. În Europa cuibăreşte în partea sudică şi estică a continentului, cele mai mari
populaţii fiind în Franţa, Spania şi Rusia.
În România distribuţia şerparului nu este uniformă, majoritatea populaţiei cuibăreşte în
sud – vestul ţării, Muntenia şi Dobrogea. Există populaţi punctiforme în zonele de deal
în Transilvania, Banat şi Moldova. Izolat cuibăreşte în Carpaţii Orientali Meridionali şi
Munţii Apuseni dar cu densitate foarte redusă. Lipseşte din zonele întinse fără păduri şi
altitudini peste 1700 m.
Populaţie mondială: 5.900 – 14.000 perechi
Pe baza celor mai recente evaluări efectuate de Asociaţia Grupul Milvus, populaţia din
România se situează între 300-500 de perechi cuibăritoare.
Populaţia şerparului se află intr-un regres numeric în Europa, dar populaţia globală este
considerat stabilă. Nu există date asupra dinamicii populaţiei în România.
Şerparul cuibăreşte solitar, este o specie teritorială, masculii păzesc teritoriul atacând
intruşii. Îşi construieşte cuibul pe copac, de obicei pe vârful acestuia.. Cuibul este o
construcţie mică comparativ cu mărumea speciei. Preferă copaci bătrâne şi înalte
pentru cuibărit sau cele de la lizieră, de unde păsările au posibilitatea să vadă la
distanţă mare. Cuibul este construit din crengi şi este încăptuşit cu frunze verzi care
sunt înprospăţite de-a lungul cuibăritului.
Zborul nupţial se poate observa mult înainte a depune ouăle. Păsările sosesc în martieaprilie şi oul este depus doar în luna mai. Prolificitatea este foarte scăzută, femela
depune un singur ou mare comparativ cu mărimea ei. Oul este de culoare alb murdar.
Incubaţia durează destul de mult (45 zile), iar puiul eclozat este deosebit de dezvoltat.
Incubaţia este asigurată de ambele părini, cu precădere de femelă. Creşterea puiului
este foarte lentă, durează 68-70 de zile. Până în momentul de faţă nu au fost efectuate
studii referitoare la succesul de reproducere în România. Nu cuibăreşte în fiecare an,
există ani în care păsările sunt prezente, se comportă teritoriali dar nu cuibăresc.
Ajunge la maturitate sexuală la vârsta de 3 ani.
Hrana şerparului este constituit aproape în exclusivitate din reptile, mai ales şerpi pe
care le prinde din zbor staţional. Uneori prinde şi mamifere mici, insecte de talie mică,
amfibieni păsări.
Marea majoritate a populaţiei din Europa este migratoare. Populaţia din China este
migratoare, iar cel din India este sedentară. Păsările de la noi petrec iarna în regiunea
subtropicală a Africii sud de deşertul Sahara. Este relativ comun ca perechea să
migreze împreună. Păsările tinere migrează mai târziu decât adulţii. Fiind o specie de
talie mare cu zbor planat, în timpul migraţiei ocoleşte suprafeţele mari de apă unde nu
există curenţi ascendenţi şi foloseşte coridoarele de migraţie ca strâmtorile Gibraltar,
Italia-Malta şi Bosfor. Populaţia din România migrează spre Bosfor şi probabil prin Italia.
Necesită acţiuni de conservare specifică: trebuie asigurat liniştea în timpul cuibăritului
(limitare în timp în perioada de reproducere); trebuie asigurat o zonă de proteţie în jurul
cuibului tot timpul anului; zonele de hrănire trebuie păstrate (stâncării, păuni);
practicarea sporturilor extreme, turismul necontrolat pot afecta succesul de reproducere.
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Erete Sur
Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
Montagu's Harrier
A084
Sexual dimorphism is particularly apparent in the plumage of this species. Adult males
are characterized by their overall pale grey plumage contrasting with black wingtips.
Have characteristic black bands along the secondaries, both above and below the wing
and rusty streaks on belly and flanks. Adult females underparts are mostly pale yellowbrown, the belly with longitudinal stripes and the wing coverts spotted. The upper parts
are uniform dark brown except for the white upper tail coverts (rump), and the slightly
paler central wing coverts. Juvenile plumage resembles that of the female, but differs by
the belly and under wing coverts which are not spotted, but uniformly red brown in
colour. This species can be found in a middle-latitude band of temperate climates, in
Mediterranean, and boreal zones. It has been found nesting up to 1500 m, it is
essentially a lowland species, and nests mostly in river valleys, plains, wetlands, moors,
steppe, scrublands to areas planted with young conifers. Amongst these it chooses
especially grasslands, cereal and crop fields. This species can still be found throughout
most of the W Palearctic which population is estimated at 35,000–50,000 pairs. The
Montagu's Harrier is a long distance migrant. Birds from Eurasia spend the winter in
sub-Saharan Africa. The diet consists mainly of small ground-living animals in areas of
low or sparse vegetation. An important part is taken by small rodents, small birds,
lizards and large insects.
Este o specie monotipică. Dimorfismul sexual în ceea ce priveşte coloritul penajului este
particular şi la această specie ca şi la toate celelalte specii de ereţi. Masculul adult are
un colorit general gri-albăstrui în contrast cu remigele primare negricioase. Contrar
celorlaltor specii de ereţi de la noi, prezintă o bandă neagră longitudinală pe remigele
secundare. Pe subalarele aripilor şi flancuri are stropi mici de culoare roşcată.
Femela adultă seamănă mult cu femela eretelui vânăt şi cel alb, însă partea inferioară a
corpului este mai deschis, albicios, cu striaţii maroni-roşcate. Pe lângă acesta,
subalarele aripilor sunt roşcat dungate, nu prezintă colag distinct în regiunea gâtului,
având şi o bandă terminală lată pe marginea aripilor. Partea superioară are coloritul
general maroniu cu excepţia târtiţei, care este albă. Coada prezintă benzi de culoare
mai închisă.
Păsările tinere seamănă cu femelele, au însă burta şi aripa interioară ruginie şi remigele
secundare întunecate. La această specie aripa prezintă doar patru remige primare
evidenţiate, dând astfel aripii un aspect alungit şi îngust.
Femelele au talia şi greutatea mai mare decât cel al masculilor, însă aceste caractere
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nu sunt vizibile pe teren.
Anvergura aripii: 96–116 cm; lungimea corpului: 43–47 cm; greutatea medie: 265 g la
mascul şi 345 g la femele.
Deşi preferă zonele deschise, fiind o specie de şes, în unele regiuni poate urca până la
1500 de m.
În habitatele naturale sau seminaturale cuibăreşte mai ales în vecinătatea râurilor, în
văi, platouri, marginea lacurilor, bălţi şi stepe. În diverse regiuni s-a adaptat la cuibăritul
în zone cu tufăriş sau plantaţii tinere de conifere.
Când nu au la dispoziţie astfel de habitate, se stabilesc pentru cuibărit în câmpuri
umede, fânaţe sau chiar câmpuri agricole, mai cu seamă în cele de cereale cu spic cum
sunt grâul, orzul şi ovăzul.
Specia necesită un teritoriu deschis mare, cu vegetaţie suficient de înaltă pentru ai
asigura condiţiile necesare unui cuibărit cu succes.
Specia este răspândită în principal în zona cu climă temperată, dealungul latitudinii
medii al Eurasiei. Pe lângă acesta, mai întâlnim unele populaţii şi în regiunea
mediterană şi boreală. Este o pasăre caracteristică Palearcticului de Vest. Cea mai
vestică populaţie se găseşte în Portugalia, spre est arealul se extinde mult peste Munţii
Urali, limita exactă fiind necunoscută exact. Populaţii izolate punctiforme sunt şi în
nordul Africii, cu precădere în Maroc. Probabil datorită activităţii negative al omului,
unele populaţii îşi schimbă regulat arealul de cuibărit, care se evidenţiază în faptul, că
pot apare mici populaţii departe de arealul său de răspândire.
Populaţia Europei se estimează la 35.000 - 50.000 perechi.
Efectivul mondial nu este cunoscut suficient, fiind estimată la 150.000 - 200.000 de
indivizi.
Această incertitudine privind aprecierea populaţiei mondiale este datorată faptului, că
efectivul din Rusia nu este cvantificat.
Începând cu anii ’40 populaţia eretelui sur prezintă o diminuare numerică continuă
aproape pe toată sufrafaţa arealului său de răspândire.
Acest regres s-a datorat în primul rând folosirii abuzive şi în exces al pesticidelor şi
insecticidelor, în principal al DDT-ului, care a rezultat în primul rând diminuarea hranei.
Un alt aspect negativ care a afectat mult specia a fost şi este şi în prezent cucerirea
noilor suprafeţe de terenuri în vederea transformării lor în terene agricol, care au dus la
pierderea habitatelor. Schimbarea tehnicilor agricole, care au devenit în multe locuri
mecanizate, precum şi recoltarea cerealelor şi al ierbii în timpul perioadei de
reproducere au pus amprenta pe descreşterea numărului speciei.
Este o pasăre care trăieşte izolat în pereche, dar care în locuri favorabile cu loc de
cuibărit şi hrană suficientă, poate forma semi-colonii răzleţe de câteva perechi.
Cuibăritul în semi-colonie este benefică pentru faptul, că asigură o securitate mai mare
pentru fiecare pereche faţă de prădători.
Teritoriul păzit al unei perechi este de cca 300 - 400 m în jurul cuibului la cuplurile care
cuibăresc izolat, fiind mai mic în cazul cuibăritului semicolonial. În acest ultim caz
păsările coloniei acţionează toţi împreună în cazul apariţiei unui duşman cu păr sau cu
pene (vulpi, câini, corvide).
Clocitul începe abia în luna mai, fiind anticipată de zborul nupţial sincronizat şi
spectaculos al cuplului. Masculul are obiceiul de a aduce cadou nupţial femelei, care
constă de regulă din şoarece, şopârlă cau insectă mai mare. Ajung la maturitatea
sexuală de regulă după 3-4 ani.
Depunerea oulăr se face în cuibul simplu amenajat pe sol, între plante înalte care oferă
un camuflaj bun cuibului, fiind folosit doar pentru un singur sezon. Femela depune de
regulă 3-5 ou de culoare albicioasă a căror incubaţie este de 29-35 zile. Puii părăsesc
cuibul în 32-35 zile şi devin independenţi după două săptămâni. Masculii pot fi şi
poligami, caz în care, pe perioada incubaţiei hrănesc două femele mai apoi puii din cele
două cuiburi.
Este o specie migratoare de distanţă lungă. Păsările din Europa migrează pentru iernat
pe continentul african, la sud de Sahara, iar cele din Asia iernează pe subcontinentul
Indian. La noi primele exemplare migratoare pot fi observate încă din luna august, iar
până la jumătatea lunii octombrie păsările părăsesc Europa. Migrează în exemplare
solitare sau grupuri răzleţe de câteva indivizi, folosind trecătorile de la Gibraltar, Bosfor
dar şi traseul Italia-Malta. De regulă exemplarele din vestul continentului nostru nu
coboară mai la sud de golful Guinea, dar păsări estice pot ajunge până în Africa de Sud.

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

În cartierele de reproducere hrana lor preferată constă din mamifere mici, broaşte,
şopârle, păsări de talie mică şi insecte mai mari. În Africa urmează uneori gradaţiile mari
de lăcuste cu care se hrănesc.
Primăvara adulţii şi unele subadulţi sosesc înapoi în luna aprilie, majoritatea păsărilor
tinere rămânând până la maturitate în cartierele de iernare.
IUCN Red List: Least Concern
CITES: Appendix II
EUWTR: Annex A
Convenţia de la Berna: Appendix II
CMS: Appendix II ca membru a familiei Accipitridae
Principalele factori periclitanţi: degradarea habitatelor prin secarea mlaştinilor;
transformarea terenurilor mozaicate în monoculturi; împuşcarea exemplarelor pe căile
de migraţie; recoltarea timpurie al cerealelor; utilizarea pesticidelor în agricultură
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Uliu cu Picioare Scurte
Accipiter brevipes (Severtzov, 1850)
Levant Sparrowhawk
A087
The males are particularly striking at close range, with their plain blue faces and red
eyes and the juveniles have distinctive lines of dark spots down their underparts. The
females are basically similar to a female Sparrowhawk but with a neat dark stripe down
the middle of the chin. In flight, their gregarious behaviour is usually enough to identify
them but you'll also notice that the males in the flock are conspicuously pale below with
contrastingly dark wingtips. Even if plumage details aren't visible, lone birds can be
identified by their shapes, since, compared to Common Sparrowhawk, their wings are
longer and more pointed, almost falcon-like. Breeds in deciduous woodland especially in
hilly areas. Occurs more widely on passage when flocks may be seen overhead. Easiest
to see on migration, especially at Istanbul where over 7000 have been counted passing
through in a single autumn. The peak time for this passage is mid-September when they
characteristically pass over in tightly circling 'swarms'. The population is estimated on 3
600 - 6 500 breeding pairs in Europe. Most common in Greece, Ukraine, Russia,
Romania and Turkey. Feeds on lizards, insects and small birds. Long distance migrant,
wintering in Africa, south to Sahara.
Este o specie de pasăre răpitoare monotipică, de talie mică, aparţinând Accipitridaelor.
Masculul adult are capul şi partea superioară a corpului de culoare gri-albăstrui. De
acelaş culoare este şi coada care prezintă 6-8 benzi transversale mai întunecate. Aripile
sunt mai ascuţite comparativ cu ceilalţi reprezentanţi ai genului de la coi din ţară.
Primele remige primare sund de culoare negricioasă care dă vârfului aripii un contrast
foarte vizibil cu restul aripii, mai ales pe aripa inferioară, care este deschisă. Pieptul şi
burta este de culoare albă cu dungi transversale roşcat-portocalii subţiri, iar penele
subcodale albe.
Irisul este purpuriu-maroniu spre deosebire de celelalte două specii al genului întâlnite
la noi în ţară.
Femela are talia mai mare decât al masculului. Are capul şi partea superioară a corpului
de culoare maronie, maroniu-gri. Vârful aripii este de asemenea mai închis decât restul
aripii, însă acesta este mult mai puţin vizibil decât la mascul. De la distanţă mică se
poate distinge şi o dungă verticală mică, închisă, pe partea anterioară a gâtului. Pieptul
şi burta este albicioasă cu benzi transversale dense roşcat-maroniu.
Păsările tinere seamănă cu femelele, având un colorit predominant maroniu, însă partea
anterioară a corpului prezinta stropi maronii longitudinale şi nu benzi transversale. Vârful
aripii nu prezintă un contrast vizibil ca la adulţi. Spre deosebire de adulţi, tinerii au un
superciliu subţire deschisă. Ochii sunt maronii.
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Are un zbor caracteristic uliilor, însă pasărea care planează dă impresia unui şoim
datorită aripilor mai înguste şi ascuţite.
Este foarte asemănător cu uliul păsărar (Accipiter nisus) de care le deosebeşte
comportamentul şi unele caractere de penaj.
Ceroma şi picioarele sunt de culoare galbenă iar ciocul negru, indiferent de sex şi
vârstă.
Talia: 30-37 cm, anvergura aripilor este de 63-76 cm. De regulă au o greutate de 180 –
200 g.
Preferă zonele calde, aride sau semiaride, dealuri cu expunere sudică. Cuibăreşte în
arborete sau pâlcuri de foioase bătrâne sau de vârstă medie, favorizând cele de stejar şi
gorun. În multe dintre regiuni utilizează şi habitate cu stâncării şi grohotişuri cu copaci
bătrâni răsfiraţi. Se poate întâlni cu precădere în regiuni cu altitudini joase, cu o afinitate
faţă de zonele de şes şi cele colinare.
Specia este răspândită în Eurasia. În Europa cuibăreşte îndeosebi pe Balcani, în
Grecia, Bulgaria şi România. Pe lângă acesta mai întâlnim populaţii în Asia Mică,
Turcia, Gruzia, Armenia, Ucraina şi sudul Rusiei. În Ungaria cuibăreşte neregulat în
câteva perechi. În multe locuri distribuţia este punctiformă, fără a avea un areal de
distribuţie continuă.
La noi în ţară este frecvent întâlnit în Dobrogea, fiind răspândit şi în sudul şi sud vestul
ţăii (Muntenia, Oltenia şi sudul Banatului).
Este o specie a cărei populaţie este greu de evaluat, o mare parte al acestuia fiind în
Rusia, zonă puţin cercetată şi cunoscută. Efectivul mondial se apreciază la 10.000 –
100.000 de exemplare. Cea europeană se estimează la 3.700 - 6.500 de perechi.
La noi în ţară efectivul estimat este de 70 - 80 perechi cuibăritoare.
Datorită modului de viaţă ascuns din perioada de cuibărit, precum şi posibilităţii
confuziei sale cu uliul păsărar nu se cunosc date exacte despre dinamica populaţiei.
În România se pare că efectivul prezintă o uşoară creştere şi specia îşi extinde arealul
de răspândire, iniţial fiind cunoscută doar ca specie clocitoare doar în Dobrogea. Unele
surse citează însă, că populaţia are un declin mai mare de 30% în zece ani, deci pe
parcursul a trei generaţii.
Este o specie migratoare care soseşte la noi spre sfârşitul lunii aprilie – începutul lunii
mai. După acesta perechea îşi efectuează zborul nupţial deasupra teritoriului păzit.
Masculul continuă zborul nupţial caracteristic pe tot parcursul cuibăritului şi alungă din
perimetrul cuibului chiar şi păsări de talie mult mai mare decât talia lui. În afara acestui
comportament teritorial perechea duce o viaţă ascunsă în timpul acestei perioade.
Perechea îşi construieşte cuibul pe arbori vârstnici din crengi uscate, fiind căptuşit în
interior cu crenguţe subţiri şi ramuri cu frunze verzi. Cuibul este de regulă folosit doar un
singur an, în fiecare an construind un cuib nou în apropierea celui din anul precedent.
Femela depune o pontă care conţine 3 - 5 ou de culoare albăstrui-verzui cu stropi gri
maronii, a căror incubaţie este de 30-35 zile. Puii eclozează în luna iunie, stând în cuib
o perioadă de cca. 40 zile. Femela începe clocitul imediat după depunerea primului ou.
Puii după părăsirea cuibului mai rămân în preajma acestuia, deplasându-se pe ramurile
alăturate, reîntorcându-se în cuib pentru înnoptare.
Ajung la maturitatea sexuală doar la vârsta de un an, o parte dintre aceşti tineri putând
începe chiar cuibăritul în anul următor eclozării, când prezintă încă un penaj intermediar
între cel juvenil şi cel de adult.
Uliul cu picioare scurte are un meniu foarte diversificat care constă din reptile (şopârle),
păsări de talie mică, insecte mari şi mamifere mici. Hrana este capturată atât de pe un
loc de pândă de pe o arbore sau stâncă, cât şi din aer. Păsările stau adesea pe lizieră
pe crengi uscate de unde pândesc prada de pe sol.
Toamna, spre sfârşitul lunii august, începutul lunii septembrie păsările se adună în
grupuri pentru a începe migraţia. Migrează în stoluri mari contrar cu ruda sa apropiată
uliul păsărar (Accipiter nisus). Păsările din Europa migrează peste Bosfor, Israel şi
Egipt, ajungând în cartierele de iernare din Africa. Stolurile migratoare din Asia folosesc
ruta dintre Marea Neagră şi cea Caspică. Denumirea engleză al speciei (Levant
Sparrowhawk) este datorată faptului, că majoritatea efectivului trece peste regiunea
numită Levant.
IUCN Red List: Least Concern
CITES: Appendix II;

ocrotire

EUWTR: Annex A
Convenţia de la Berna: Appendix II
CMS: Appendix II ca membru a familiei Accipitridae
Principalele factori periclitanţi: tăierea arborilor bătrâni; utilizarea pesticidelor şi
insecticidelor în agricultură.
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Acvilă Ţipătoare Mică
Aquila pomarina Brehm, 1831
Lesser Spotted Eagle
A089
The Lesser Spotted Eagle is a medium size bird of prey belongs to the family
Accipitridae. Its head and wing coverts are pale brown and contrast with the generally
dark plumage. There is usually a white patch on the upper wings, and even adults retain
a clear-marked white V on the rump; the wing markings are absent and the white V is
not well-defined in the Greater Spotted Eagle. The juvenile has less contrast in the
wings, but the remiges bear prominent white spots. Breeds in Central and Eastern
Europe and wintering in Africa. This is a very wary species of open or lightly wooded
country, in which it hunts small mammals and similar terrestrial prey. Lays 1-2 white
buff-spotted eggs in a tree nest. The female starts incubating when the first egg has
been laid, and thus the first young to hatch usually outgrows its clutch mate and will kill
them sooner or later (cainism).
Este o specie de acvilă de talie medie, cu aripi late şi coadă relativ scurtă. Femelele
sunt puţin mai mari decât masculii, diferenţă care se remarcă doar când se observă
cuplul împreună.
Adulţii au un penaj general maroniu pe tot corpul, cu remige şi rectrice mai închise,
negricioase.
Capul şi supraalarele aripilor sunt mai deschise (maroni-crem) decât restul corpului.
Are picioare lungi, acoperite cu pene până la baza degetelor ca la toate celelalte specii
de acvile. Ciocul este relativ mic de culoare neagră cu ceroma galbenă.
Aripa deschisă este lată şi lungă, tot maroniu şi prezintă remigele primare bine
evidenţiate, „degetate”.
Păsările tinere au aripa mai îngustă, coloritului general al penajului fiind de asemenea
maroniu, însă de nuanţă mult mai întunecată decât cel al adulţilor. Pe aripi prezintă
şiruri de dungi şi stropi albe, date de către vârfurile albe ale penelor de acoperire
(supraalare). Pe ceafă prezintă o pată mai deschisă, portocaliu-roşcat.
Între penajul de juvenil şi cel adult se pot distinge şi penaje de tranziţie, caracteristice
exemplarelor subadulte, cu pene de generaţii diferite.
La adulţi culoarea irisului este ocru-gălbui, iar la cele tinere maroniu închis.
La pasărea în zbor se poate observa pe partea superioară o bandă albă la baza cozii.
Totodată se remarcă la adulţi şi petele mici albicioase de la baza remigelor primare cât
şi contrastul dintre spatale mai închis şi partea superioară al aripilor mai deschise. În
zbor aripile sunt arcuite în jos ca la majoritatea speciilor din acest gen.
Este o specie foarte asemănătoară cu acvila ţipătoare mare (Aquila clanga) de care se
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deosebeşte prin talia mai mică şi unele caracteristici ai penajului.
Lungimea corpului este de 55 - 65 cm iar anvergura aripii de 143 - 168 cm. Greutatea
corporală este de cca. 1,2 - 1,8 kg.
În diferite părţi din nordul europei cuibăreşte în păduri boerale sau cele aflate în mlaştini.
La noi în ţară preferă pădurile foioase bătrâne din zonele de deal, şes şi cele de luncă.
Unele perechi urcă şi în zona de munte unde cuibăresc în păduri de fag şi de molid. În
Slovacia majoritatea populaţiei cuibăreşte pe conifere. Alege pentru cuibărit zone unde
se întind păşuni, câmpii umede şi zone agricole, suficient de mari pentru procurarea
hranei.
Preferă păduri de dimensiuni medii, cuibărind de regulă aproape de lizieră sau în
vecinătatea unui poieni.
În România cel mai mare efectiv şi densitate se găseşte în partea de est şi sud-est al
Transilvaniei.
De multe ori se pot observa păsări şi pe câmpurile mari, departe de păduri. În astfel de
zone se strâng păsări de la mari distanţe în vederea căutării hranei.
Este o specie monotipică cu un areal relativ restrâns. Cuibăreşte doar în partea estică al
Europei, Germania, Slovacia, România, Polonia, ţările Baltice şi unele regiuni din Rusia.
Izolat se poate întâlni în peninsula Balcanică, Ungaria şi Asia Mică. Subspecia Aquila
pomarina hastata care cuibăreşte în India şi Bangladesh recent este considerată specie
separată.
Specie cu areal de distribuţie în diminuare. Nu se cunoaşte exact efectivul clocitor
mondial, o parte al acestuia cuibărind în Rusia. Nu dispunem de informaţii nici despre
populaţia de dincolo de M-ţii Urali.
Este mai uşor de evaluat populaţia după efectivul migrator. Până nu demult era o specie
puţin cunoscută la noi în ţară, cu un efectiv apreciat la doar 100 - 200, mai apoi 500 1.000 perechi. După un studiu mai detaliat, în prezent apreciem efectivul naţional la
2.800 - 3.000 de perechi. Populaţia globală este apreciată la 13.000 – 16.600 de
perechi, fiind poate puţin subevaluat.
Este o specie migratoare de distanţă lungă. Marea majoritate a păsărilor soseşte la noi
în luna aprilie, unele exemplare apar însă în zonele de reproducere încă din martie.
De regulă primii sunt masculii care ocupă teritoriile şi cuiburile din anii precedenţi şi îşi
efectuează zborul nupţial pentru atragerea femelelor.
După ce se stabileşte cuplul, ambii părinţi încep repararea cuibului. Cuibul este instalat
pe arbori bătrâni, de regulă lângă trunchi, fiind construit din crengi uscate groase la
bază şi mai subţiri spre interior. Cuibul este căptuşit bogat cu ramuri cu frunze verzi. Din
acest motiv cuibul speciei poate fi recunoscut uşor după cantitatea mare de crengi cu
frunze verzi care atârnă adesea pe margini, fiind aduse la cuib pe toată perioada
cuibăritului.
Înverzirea cu frunze verzi are rol multiplu: camuflare, acoperirea resturilor de hrană
contra paraziţilor şi muştelor şi menţinerea unui microclimat constant în cuib prin
evaporare. Cuibul este de regulă utilizat mai mulţi ani la rând. Uneori poate ocupa
cuiburile părăsite ale altor specii, precum şorecar comun, uliu porumbar, barză neagră.
Ponta compusă din 2 ouă (rar 1, excepţional 3) este depusă la interval de 1 - 3 zile, de
regulă în primele zile ale lunii mai. Ouăle sunt de o culoare albicioasă mat pe fondal cu
stropi şi pete maronii, gri şi violete. Uneori ouăle sunt atât de dens pătate încât abia se
vede fondalul, prezentând mai mult un coloriz cărămiziu. Clocitul durează 40 - 42 (38 45) zile. Din cei doi pui eclozaţi doar unul poate supravieţui din cauza fenomenului numit
„cainismului”, când puiul mai mare îl omoară pe cel mic. Până în prezent nu se cunoaşte
cu siguranţă care este motivul acestei „irosiri”. La noi în ţară nu se cunosc cazuri când
ambii pui au supravieţuit, însă în Slovacia anual sunt cunoscute cazuri când puii cresc
împreună şi devin independenţi. Puiul este la început acoperit cu un puf dens de culoare
albă; părăsind cuibul după 50 - 57 zile.
Consumă cu precădere rozătoare (şoarecele de câmp) şi broaşte, ocazional şopârle şi
puii păsărilor cuibăritoare pe sol (ciocârlii, fâse, presuri). Uneori poate fi semnificativ şi
procentul insectelor (greieri, cosaşi). Vânează atât din aer cât şi de pe locuri de pândă.
În căutarea insectelor umblă foarte mult pe sol, capturând pe acestea din iarbă.
Specie migratoare, care migrează spre cartierele de iernare în septembrie, exemplare
întârziate putând fi observate şi în octombrie. Migrează de regulă în stoluri mari de
câteva sute de exemplare. Cele mai cunoscute rute de migraţie de la noi sunt în
Dobrogea, unde în toamna anilor 2002 - 2004 s-au numărat peste 4.300 de ex. Alte căi
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de migrare se cunosc însă şi din interiorul ţării cum ar fi Valea Mureşului, Trotuşului şi
Valea Oltului.
Părăseşte continentul nostru prin Bosfor, înaintându-se spre cartierele de iernare din
Africa, la sud de Sahara.
IUCN Red List: Least Concern
CITES: Appendix II;
EUWTR: Annex A
Convenţia de la Berna: Appendix II
CMS: Appendix II ca membru a familiei Accipitridae
Principalele factori periclitanţi: degradarea habitatelor prin tăierea pădurilor bătrâne şi
deranjarea permanentă a locurilor de cuibărit; împuşcarea exemplarelor pe căile de
migraţie; mecanizarea agriculturii şi schimbările de folosinţă a terenurilor agricole.
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Acvila Ţipătoare Mare
Aquila clanga (Pallas, 1811)
Spotted Eagle
A090
Este o pasăre mare având lungumea corpului între 50 şi 70 de cm, iar anvergura aripilor
atinge 2 m. Se aseamănă cu acvila ţipătoare mică şi cu şorecarul. Este specie de pasaj,
fiind foarte rară şi protejată pe plan global. Cuibăreşte în pădurile mari din apropierea
zonelor umede.
Are dimensiunile şi bătăile de aripi rapide asemănătoare cu ale unui şorecar (Buteo
buteo). Ca alură seamănă cu acvila ţipătoare mică, dar aripile sunt mai digitate şi mai
late. Când alunecă prin aer aripile sunt arcuitr în jos. Este o pasăre de talie mare, de
culoare brun-negricioasă, deasupra cozii penele au vârful alb. Deasupra aripilor, la baza
remigelor primare prezintă o pată deschisă şi ştearsă. Capul şi ciocul sunt de
dimensiuni mici. Sexele sunt nediferenţiate. Juvenilii au culoarea aproape neagră cu
pete albe deasupra supraalarelor şi scapularelor, precum şi supracodalele albe. Scoate
ţipete înalte: “chiac-chiac-chiac”, asemănătoare unui schelălăit de câine.
Preferă pădurile mari de deal din apropierea zonelor umede, lunca râurilor sau lângă
mlaştini. Vânează în terenurile deschise sau în culturile agricole.
Specia este prezentă în Polonia, Rusia, până la ţărmurile Oceanului Pacific. Este
prezentă şi în ţările Europei estice. În România este prezentă în Delta Dunării, sudul
Dobrogei şi în podişul Transilvaniei.
Totalul populaţiei europene este estimat în 800 şi 1100 de perechi. După anul 1970 s-a
constatat o diminuare drastică a populaţiilor din unele ţări situate pe limita vestică a
arealului: Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria, Iugoslavia şi Finlanda.
În România este specie de pasaj şi se presupune că este posibil cuibăritul a două
perechi de acvilă ţipătoare mare.
Este pasăre de pasaj, prezentă în perioada martie – aprilie, precum şi octombrie –
noiembrie. În România a cuibărit sporadic şi cu un număr foarte mic de perechi. Cuibul
este amplasat de obicei în coroana unui copac din interiorul pădurilor şi în apropierea
unor zone umede permanente. Pasărea utilizează acealaşi cuib o perioada mai lungă,
adăugând în fiecare an ramuri şi resturi de vegetaţie. Pe parcursul perioadei de cuibărit,
până în momentul în care puii părăsesc cuibul, adultul aduce constant rămurele cu
frunze verzi. Femela depune 1 – 3 ouă, în funcţie de abundenţa hranei şi de vârsta
cuplului; incubaţia durează 42 – 44 de zile. Puii sunt nidicoli, iar după 60 de zile au
pennajul complet. La 65 de zile părăsesc cuibul, iar după încă 21 de zile devin total
independenţi. Se hrăneşte cu mamifere mici, păsări şi broaşte.
Specia este în pericol, fiind protejată pe plan global. În România este protejată prin
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Legea 13/1993 (Convenţia de la Berna), Directiva Păsări 79/409/EEC, Legea 13/1998
(Convenţia de la Bonn), O.U. 57/2007 – Anexa III, privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi de asemenea
apare în Lista Roşie a Păsărilor din România, având statut de specie critic periclitată.
Specia nu este permisă la vânătoare, fiind ptotejat prin Legea 407/2006 (contravenţia se
pedepseşte cu amendă de 1350 de euro/exemplar).
Acvila ţipătoare mare este o specie foarte sensibilă şi nu tolerează prezenţa omului în
apropierea cuibului, părăsindu-l în cazul în care în apropiere încep lucrări sau
construcţii.
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Acvilă de Munte
Aquila chrysaetos
Golden Eagle
A091
Statement about threats and conservation measures needed
Este o pasăre răpitoare de talie mare, anvergura aripii fiind de 190-220 cm, iar
lungimea corpului de 80-93 cm. Femela este considerabil mai mare decât masculul.
Silueta îi este caracteristică: aripile sunt lungi îngustând la bază şi coada este mai lungă
decât la cealalte specii de acvile. În timpul rotirii îşi ţine aripile în sus (formă de V), iar în
timpul zborului planat poate să ţină în diferite posturi depinzând de condiţiile
atmosferice. Penajul diferă mult între păsări tinere şi adulţi. Ca un caracter comun
putem menţiona coroana aurie, care este în contrast cu faţa şi partea inferioară a
corpului închise la culoare. Acest caracter de obicei este vizibil de la distanţă mare.
Juvenilii (de la părăsirea cuibului până la primăvara anului 2) sunt uşor de identificate.
Partea de sus are o culoare uniformă de cafeniu închis cu o mică pată albă pe aripi.
Coada este albă cu o bandă terminală neagră, vizibilă atât din sus cum şi din jos.
Partea inferioară a corpului respectiv subalarele (pene de acoperire ale aripii) sunt
cafenii închişi, iar pe aripi se vede o pată albă întinsă.
Immaturii (vara anului 2 – primăvara anului 4) sunt asemănători juvenililor, însă în aripi
se văd urme de năpârlire (mai multe generaţii de pene). În penajul al doilea (vara anului
2- primăvara anului 3) supraalarele au o culoare deschisă datorită uzurii penelor.
În penajul de subadult (vara anului 4 – anul 6 sau 7) în continuare se vede albul din
aripi, dar suprafaţa petei este mai mică şi încep să apară remige de tip adult (primele
schimbate sunt primarele interioare). În penajele 4 şi 6 supraalarele au o culoare
deschisă datorită uzurii penelor. Şi în coadă încep să apară pene închise de tip adult,
primele schimbate sunt penele din mijloc. Astfel subadulţii arată caractere mixte de
adulţi şi immaturi.
La adulţi (din anul 6 sau 7) dispar petele albe din aripi şi coadă. Remigele şi rectricele
sunt gri cu o bandă terminală neagră şi pot fi dungate. De la distanţă adulţii de obicei
par închişi la culoare, singurele zone mai deschise sunt coroana aurie respectiv banda
mai deschisă formată de supraalarele mijlocii, care însă este vizibilă numai în anumite
etape ale năpârlirii.
În ceea mai mare parte a arealului de răspândire cuibăreşte preponderent în munţi,
însă în unele locuri îl găsim şi în zona de deal şi câmpie. Preferă stâncăriile pentru
cuibărit, însă îşi poate construi cuibul şi pe copaci bătrâni. Cel mai important aspect a
habitatului speciei este prezenţa unor habitate deschise (pajişti, tufărişuri scunde), fiind
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incapabil să vâneze în păduri închise. În România majoritatea perechilor cunoscute
cuibăresc pe stâncării. Îl găsim la diferite altitudini: de la nivelul Dunării (60 m) prin
dealurile din estul Transilvaniei până la aproximativ 1400 m. Până în momentul de faţă
nu au fost găsite cuiburi în zona alpină, aici apar numai exemplare în căutarea hranei.
În afara perioadei de cuibărit acvila de munte poate fi observat şi în afara habitatelor în
care cuibăreşte. Mai ales immaturii sunt cei care apar în zona de deal sau uneori chiar
la câmpie.
Este cea mai răspândită specie din genul Aquila din lume, cuibărind pe toate
continentele hemisferei nordice. În Europa îl găsim mai ales în munţi, dar în unele ţări
cuibăreşte pe şesuri înpădurite. Răspândirea speciei din România nu este clarificată.
Efective semnificative se găsesc în Carpaţii Occidentali şi în sudvestul Carpaţilor
Meridionali, dar se cunosc perechi şi din restul Carpaţilor respectiv a dealurilor de la
poalele munţilor. Deşi există stâncării în Dobrogea, sepcia lipseşte ca cuibăritor şi
apare numai foarte rar.
Populaţia mondială: 250 000 exemplare
Populaţia europeană: 8 500 – 1 1000 perechi
Populaţia din România: 50-100 perechi
Efectivele Europene sunt considerate stabile în momentul de faţă, dar înainte de anii
1970 populaţia europeană a suferit o scădere importantă.
Despre situaţia speciei în România nu există date concrete, însă este probabil că
efectivele sunt stabile.
Activitatea nupţială a acvilei de munte începe în ianuarie-februarie, când are loc şi
reparaţia cuibului. O pereche de obicei are mai multe cuiburi, din care 1-3 sunt folosite.
Dacă există mai multe cuiburi folosite, aceştia sunt schimbate în fiecare an sau în
fiecare al doilea an. În România numărul maxim de cuiburi identificate pe teritoriul unui
perechi este 10. Cuibul de obicei este construită pe stâncă, rareori pe copac şi este
folosit timp de mai mulţi ani (există cuiburi de peste 100 de ani) de mai mulţi perechi.
Materialul de cuib este alcătuit din crengi uscate, iar în perioada cuibăritului sunt aduse
pe cuib şi crengi cu frunze verzi.
Femela depune de obicei 2, mai rar 1 sau 3, ouă în martie, care sunt clociţi timp de 4345 zile. Puii ies la sfârşitul lunii aprilie sau începutul lunii mai. Dacă ies doi pui, există o
diferenţă de 3-4 zile între ei, iar de obicei puiul mai mic moare în primele săptămâni
datorită agresivităţii fratelui. Acest fenomen se numeşte cainism. Puii stau în cuib 9-10
săptămâni, după care devin independenţi de părinţi după încă 13-15 săptămâni. De
obicei masculul este cel care vânează, iar hrănirea puilor este sarcina femelei. Păsările
tinere pot alcătui pereche în al treilea an de viaţă, însă devin fertili cel mai devreme în
anul patru, de obicei însă în anul cinci.
Pe tot arealul de răspândire principalele grupuri de pradă a acvilei de munte sunt
diferitele specii de iepuri şi galinacee. În unele zone însă acestea pot fi înlocuite de alte
specii de talie mijlocie, cum ar fi marmota, ungulatele (de obicei puii) sau chiar şerpii.
Consumă şi leşuri, mai ales iarna.
Adulţii de acvilă de munte, în afară de populaţiile cele mai nordice, sunt sedentare.
Juvenilii şi immaturii se mişcă mai mult. Dispersia immaturilor în Europa de Vest
acoperă distanţe mai scurte în toate direcţiile, tinerii populaţiilor nordice şi estice se
mişcă mai mult, acoperind distanţe mari cu o direcţionare sudică sau sud-vestică. De
exemplu o acvilă tânără inelată în Finlanda a fost recapturată la Cluj Napoca în 2003, la
o distanţă mai mare de 3000 de km.
Cele mai importante factori periclitanţi identificate în România sunt deranjul
neintenţionat, cum ar fi turismul necontrolat, practicarea unor sporturi extreme
(alpinism, zborul cu parapanta), practicarea de motosporturi, sau deranjul localnicilor;
deranjul inetnţionat (de exemplu de ciobani), braconajul şi jefuirea cuiburilor.
Alţi factori negativi posibili, docamdată neidentificate, sunt otrăvirea păsărilor răpitoare,
electrocutarea pe stâlpuri de medie tensiune, colisiunea de eoliene sau pierderea
habitatului din cauza construcţiilor sau a plantaţiilor forestiere.
Soulţia pentru protecţia speciei ar fi în primul rând educarea localnicilor, a turiştilor, a
practicanţilor sporturilor extreme şi a vânătorilor. Controlarea turismului de masă în
rezervaţii şi păzirea cuiburilor poate fi de asemenea benefică. În cazul construcţiei
eolienelor şi a clădirilor, respectiv a plantarării pădurilor în zonele neînpădurite din
apropierea zonelor stâncoase, cererea opiniei experţilor ar ajuta mult la salvarea
speciei.

Acvila de munte este o specie protejată de lege şi considerată Monument al Naturii.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

No information
Milvus Group

A092 Hieraetus pennatus
No photo

Denumirea
romaneasca
Denumire stiintifica
English name
MESD Code
Abstract
Descriere şi
identificare

Habitat

Acvilă Mică
Hieraetus pennatus
Booted Eagle
A092
Statement about threats and conservation measures needed
Cea mai mică specie de acvilă din România, care nu prezintă dimorfism sexual
accentuat, deşi femelele sunt puţin mai mari decât masculii. Este însă unul dintre cele
mai diverse specii de răpitore din punct de vedere a coloritului, având cel puţin două
varietăţi distincte de colorit.
Partea superioară este asemenătoare la toate varietăţile de culoare, fiind în general
marou închis cu o bandă de culoare deschisă pe supraalarele mijlocii, câte o pată albă
de dimensiune redusă pe umeri şi supracodale deschise.
Partea infoerioară a exemplarelor deschise este caracterizat de contrastul culorilor alb şi
negru, subalarele şi corpul fiind dominat de culoarea albă în contrast cu remigele
uniform negre care prezintă doar o „fereastră” mai deschisă la remigele primare interne.
Pe părţile albe ale corpului pot fii prezente pete sau dungi longitudinale mai inchise la
culoare, care se concentrează de obicei în jurul capului, gâtului şi al pieptului.
Faza închisă prezintă un caracter uniform, culorile maro închis dominând întreaga parte
inferioară a exemplarelor închise. Şi la această varietate poate fii observat însă
„fereastra” de culoare deschisă la remigele primare interne.
Păsările tinere pot prezenta ambele faze de culoare, cele deschise având mai multă
culoare închisă pe partea inferioară: Păsările tinere de fază închisă nu pot fii
indentificate pe baza coloritului.
Exemplarele din faza deschisă sunt foarte uşor de identificate, fiind practic
inconfundabile cu celălalte specii de răpitoare din Romania. Singura specie cu care se
poate confunda - la prima vedere - acvila mică de fază deschisă, fiind hoitarul cu
contrastul alb negru asemănător, însă talia, forma aripilor şi a cozii, respectiv stilul de
zbor face uşor identificarea chiar şi în acest caz.
Identificarea specimenelor de fază închisă, doar pe baza părţilor inferioare este destul
de greu şi necesită o experienţă bogată în identificarea răpitoarelor. Cele mai comune
specii cu care poate fii confundat sunt eretele de stuf, gaia neagră şi şorecarul comun.
Combinaţia caracterelor vizibile de colorit, cu stilul de zbor şi raportul între părţile
corpului face posibilă identificarea majorităţii exemplarelor.
Anvergura aripii: 110 – 132 cm; Lungimea corpului: 44 - 56 cm.
Cuibăreşte în multe tipuri de habitate de la nivelul mării până la munţi de înălţime medie
(cc.1600 m), preferând habitatele mozaicate cu păduri mature, zone deschise, tufărişuri,
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etc. În România - conform informaţiilor existente - preferă pădurile foioase mature cu
zone întinse adecvate pentru procurarea hranei.
Specie migratoare răspândită din Sud-vestul Europei până Asia Centrală şi de est,
majoritatea populaţiei ienrând la sud de sahara sau în India. În Europa cele mai
importante populaţii cuibăresc pe peninsula Iberică. Populaţia din Europa centrală şi de
pe peninsula Balkanică sa fragmentat considerabil în ultimele decenii şi pe moment
poate fii considerat ameninţată de dispariţie.
În România cea mai semnificativă populaţie cuibăritoare poate fii găsit în Dobrogea
unde specia poate fii considerat comună în anumite zone. În afara Dobrogei specia este
caracterizată de o distribuţie fragmentată, fără populaţii importante, fiind o specie rar
cuibăritoare aproape în toată ţara, cu excepţia munţilor înalţi.
Populaţie mondială: 10.000 – 100.000 perechi
Populaţia Europeană: 4.400 – 8.900 perechi
Populaţia din România: 80 – 120 perechi
La începutul secolului XX. specia încă a fost caracterizată ca o specie clocitoare foarte
comună în România, cu cele mai importante concentrări în sudul şi estul ţării. Cifrele
oficiale publicate recent arată foarte bine că în ultimul secol populaţia sa diminuat
semnificativ.
Pe baza celor mai recente evaluări efectuate de Asociaţia Grupul Milvus, populaţia din
România poate fii considerabil mai mare, situânduse între 250 - 400 de perechi
cuibăritoare. Trendul populaţiei globale şi regionale este categoric una negativă, nu
dispunem date pe baza cărora are fii posibil determinarea trendului momentan al speciei
în România.
Acvila mică este o specie care trăieşte izolat, perechile apărând un teritoriu de
dimensiuni semnificative faţă de alte prechi şi în multe cazuri chiar şi faţă de alte specii
de răpitoare diurne. Cuibul este constriut pe copaci înalţi (în România toate cuiburile de
care avem cunoştinţă au fost localizate pe copaci foioase bătrâne) din crengi mai subţiri
şi este folosit timp de mai mulţi ani. O pereche poate să aibă mai multe cuiburi de
„schimb”, în aceste cazuri toate (sau mai multe) cuiburi pot fii renovate la începutul
sezonului de reproducere. Deşi este cea mai mică acvilă din Europa, acvila mică este o
specie agresivă, foarte teriotrială atacând şi gonind din teritoriu chiar şi specii mai mari.
În unele cazuri perechile de acvilă mică ocupă cuibul altor specii, urmând ca cuibul să
fie folosit de ei pentru cuibărit.
Perioada de cuibărire începe în luna Mai fiind anticipat de zborul nupţial spectaculos a
păsărilor. Femela depune de regulă 2 ouă la intervale de cîteva zile, şi începe incubaţia
cu depunerea primei ouă. Puii eclozaţi sunt de vârste diferite, în multe cazuri cel tânăr
nu supravieţuieşte. De obicei femela hrăneşte puii, în primele zile hrana fiind procurată
şi transportată la cuib, exclusiv de mascul. Puii încep să zboare la vârsta de aproximativ
8 săptămâni, petrecând încă câteva săpămâni cu adulţi.
Specia foloseşte un şir întreg de surse trofice de la mamifere mici şi păsări până la
reptile. Hrana preferată/preponderentă depinde de speciile de pradă accesibile, astfel în
Dobrogea multe perechi consumă preponderent popândăi în timp ce alte perechi pot fii
specializaţi pe alte specii ca hârciogi sau păsări.
Este o specie migratoare de distanţă lungă. Populaţiile din Europa iernează în Africa la
sud de Sahara, preponderent în partea sudică a regiunii Sahel! Migraţia de toamnă în
România se concentrează în principal pe luna Septembrie, însă migraţia propriu zisă
ţine de la sfârşitul lunii August până la începutul lunii Noiembrie. Păsările cuibăritoare în
România ajung înapoi la locurile de cuibărit începând cu luna Aprilie, însă preponderent
spre sfârşitul lunii.
IUCN Red List: Least Concern
CITES: Appendix II;
EUWTR: Annex A
Convenţia de la Berna: Appendix II
CMS: Appendix II ca membru a familiei Accipitridae
Principalele surse de amenintare: degradarea habitatelor - taierea padurilor bătrâne şi
deranjarea permanentă a locurilor de cuibărti, deteriorarea habitatelor speciilor de pradă
ca popândăul; electrocutare şi coleziune cu fire electrice respectiv elicele turbinelor de
vânt în special în timpul migraţiei.
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Şoim Călător
Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Peregrine Falcon
A103
Statement about threats and conservation measures needed
Este o specie de şoim de talie mare, aproximativ de mărimea unui şorecar, femela fiind
considerabil mai mare decât masculul. Corpul robust este caracteristic, având coadă
scurtă şi aripi late la bază îngustându-se spre vârf. În zbor planat şi activ vârful aripii
pare mai ascuţit, iar în timpul rotirii puţin mai rotunjit. Partea inferioară a aripilor este
uniform dungat. Partea de sus a adulţilor este de culoare gri închis, iar cea mai
prominentă este o zonă mai deschisă pe baza cozii şi târtiţă, care este în contrast cu
restul corpului. Caracteristic este şi capul respectiv barbeta neagră contrastând cu
obrazul alb.
Juvenilii se deosebesc de adulţi prin culoarea maronie a părţii superioare. Partea de jos
a corpului este striat, partea superioară a pieptul fiind mai deschisă.
Anvergura aripii: 95–110 cm; lungimea corpului: 38–46 cm; greutatea medie: 580-750 g
la mascul şi 950-1300 g la femele.
De la zonele tropice până la cele Arctice, incluzând zone climatice aride continentale şi
oceanice umede. Penrtu vânat are nevoie de terenurideschise mari, de multe ori este
observat în habitate umede şi zone costiere. De obicei cuibăreşte în stâncării pe
balcoane sau găuri, unde este ferit de umezeală. Tot mai des cuibăreşte şi în oraşe. În
unele zone cuibărelte pe copaci sau chiar pe sol. Specia fiind atât de adaptabilă poate fi
întâlnită aproape oriunde dar de obicei nu cuibăreşte în arii întinse de câmpii, unde nu
sunt locuri de cuibărit destul de sigure, ca în deşerte, stepe sau terenuri agricole fără
elemente de relief proeminent. La fel evită pădurile compacte, zonele de mlaştină cu
vegetaţie densă şi luciile de apă întise.
Este o specie cosmopolitană, lipsând numai de pe continentul Antarctic. Ca urmare a
răspândirii sale globale deosebim 19 subspecii. Este prezentă în cele mai multe zone
climatice de la cel subpolar pînă la cel tropic. Doar unele habitate au rămas fără
prezenţa şoimului călător. Nu cuibăreşte în Amazonia, Sahara, pe stepele din Asia
Mică, Antarctica şi în munţi la o altitudine mai mare de 2000 m. Păsările cuibăritoare la
Nord migrează, îşi părăsesc teritoriul de cuibărit în timpul iernii. În timpul migraţiei de
obicei urmăresc stolurile de păsări de talie mică ce le asigură hrana. În Europa preferă
zonele stâncoase, dar în nord cuibăreşte şi în mlaştini, iar în multe cazuri se stabileşte
în oraşe. Sunt cunoscute şi populaţii cuibăritoare pe copaci.
Populaţia din ţară cuibăreşte exclusiv pe stânci, nefiind cunoscut până în prezent nici o
pereche cuibăritoare pe clădire sau pe copac. Cele mai multe perechi din ţară cuibăresc
în Carpaţii de SV. După sezonul de cuibărit unele perechi rămân în apropiearea locului
de cuibărit iar alte păsări frecventează locurile umede, de unde îşi procură hrana cu
uşurinţă.
Este o specie larg răspândită. Până în mijlocul secolului XX. era relativ comun. Ca
urmare a folosirii în masă a pesticidelor în agricultura intensivă, populaţia europeană a
speciei a suferit un declin uriaş. După interzicerea folosirii pesticidelor specia a început
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să se înmulţească din nou în unele ţări europene: Marea Britanie, Irlanda, Franţa,
Germania, etc. Specia a revenit prima dată în locurile istorice de cuibărire, fenomen
observat în mai multe ţări europene. Populaţia globală este estimată la 10.000-100.000
de perechi, cea europeană la 12.000-25.000 cu o uşoară tendinţă de creştere. Populaţia
României deasemenea a suferit un declin puternic, ultimele semnalări de cuibărit
perechi cuibăritoare fiind cunoscute din 1997. După 7 ani de lipsă a speciei, în 2004 au
fost găsite 4 perechi cuibăritoare. Momentan specia este în expansiune în ţară,
populaţia fiind în contiunuă creştere. Populaţia României în 2004 a fost estimat la 5-8
perechi, dar studiile făcute de Grupul Milvus din ultimii ani arată că populaţia este mult
mai mare între 40-70 perechi.
Specia cuibăreşte solitar. Locul de cuibărit este ocupat încă din toamnă de masculi
după care în timpul iernii sau primăverii li-se alătură şi femelele formând cuplul. Un
cuplu cu succes poate să cuibărescă mulţi ani la rând în acceaşi loc. Perioda de cuibărit
începe în februarie, martie. Cuplurile bătrâne incep mai devreme cuibăritul, decât cele
tinere. La începutul cuibăritului părinţii îşi apără teritoriul vehement, alungând orice
specie de pasăre de pradă din zonă. Singura specie, care reprezintă un pericol real
pentru şoim este buha (Bubo bubo), care de multe ori îi jefuieşte cuibul. Femela depune
de obicei 3-5 (mai rar 2 sau 6) ouă. Ouăle eclozează după 23-32 de zile de clocire la
sfârşitul lunii aprilie sau începutul lunii mai. Puii sunt îngrijiţi în cuib timp de 5-6
săptămâni, la început numai de către femelă dar treptat este schimbat de mascul. După
părăsirea cuibului juvenilli sunt ajutaţi de părinţi încă 2 luni până când devin
independenţi. De obicei primii, care părăsesc cuibul sunt masculii, după care la 1-2 zile
urmează femelele. Şoimii devin fertili şi pregătiţi pentru cuibărit după al doilea an de
viaţă. Juvenilli sunt caracterizaţi cu o rată de mortalitate destul de mare cca. 50% din
juvenili ajunge la al doilea an de viaţă.
Aproape pe tot arealul de distribuţie, specia se hrăneşte exclusiv cu păsări de talie mică
sau medie. Unele populaţii însă s-au specializat pe vânarea liliecilor sau insectelor.
Hrana este constituită întotdeuna din specii (grauri, porumbei, mierle, etc.), care se
găsesc în număr mare în zona în care cuibăreşte. Hrana şi-l procură atacând din aer.
Prada este observată din sus în timpul survolării în aer şi atacată din sus cu mare
viteză, în picaj. De multe ori îşi alege prada zburând la o altitudine mică deasupra
pământului, astfel gonind stolurile de păsări de talie mică. Şoimul călător este una dintre
puţinele specii de păsări răpitare, care vânează şi în cuplu.
La fel ca toate speciile de păsări răpitoare, şi şoimul călător este o specie protejată, o
parte semnificativă, 86 % a populaţiei din ţară cuibăreşte în AIA-uri.
Cei mai importanţi factori periclitanţi sunt: deranjul neintenţionat: turismul necontrolat,
practicarea unor sporturi extreme (alpinism, zborul cu parapanta), practicarea
motosporturi, prezenţa localnicilor în apropierea cuiburilor; deranjul intenţionat:
braconajul şi jefuirea cuiburilor de către colecţionarii de ouă şi şoimari; capturarea
păsărilor de către porumbari, care îşi văd principalul inamic în păsări răpitoare.
Alţi factori negative posibile deocamdată neidentificate în ţară: otrăvirea păsărilor
răpitoare, electrocutarea pe stâlpuri de medie tensiune, colisiunea de eoliene sau
pierderea habitatului din cauza construcţiilor sau a plantaţiilor forestiere.
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Ieruncă
Bonasa bonasia (Linné, 1758)
Hazel Grouse
A104
Statement about threats and conservation measures needed
Ierunca este cea mai mică specie din familia cocoşilor sălbatici, având lungimea de
numai 35-38 cm şi anvengura de 48-54 cm, greutatea de 0,3-0,5 kg. Cele două sexe
sunt relativ asemănătoare, partea superioară este predominant gri, pieptul şi abdomenul
alb-gălbui cu dungi transversale maro. Mustaţa este albă şi are un moţ erectibil pe
creştet. Aripa este maro, în zbor se vede o groasă bandă terminală neagră pe coada gri.
Masculul este aproximativ cu 10% mai mare decât femela şi se deosebeşte de aceasta
prin bărbia neagră. Este o specie destul de timidă, greu de observat, se ascunde în
vegetaţia densă, adeseaori aflăm de prezenţa ei numai după sunet, care este un strigăt
subţire, în caz de pericol un ciripit rapid. Cu putină neatenţie de departe se poate
confunda cu femela cocoşului de munte, dar talia mai mică şi coada gri o deosebeşte de
aceasta. Juvenilii sunt asemănători femelei dar sunt un pic mai deschişi şi palizi la
culoare.
Dacă este posibil, evită zborul, care este greoi şi are un zgomot specific speciei. De
obicei se lasă în zbor de pe copaci. Puii mici de doar câteva zile pot deja să efectueze
zboruri mai scurte.
Ierunca de obicei trăieşte în păduri de conifere mature nederanjate dar poate fi prezent
şi în păduri mixte sau defoioase, de exemplu în paduri de fag. De obicei preferă pădurile
închise cu molizi şi larici înalte, cu arini şi mesteacăn pe marginile poienilor. Îi plac
pădurile mai umede, de multe ori este prezentă în apropierea pârâurilor, izvoarelor
montane. Are nevoie de prezenţa tufărişului des (afine de exemplu), preferă
deasemenea vegetaţiile de tranziţie dintre diferite asociaţii arboroase. Nevoile speciei se
scimbă pe parcursul anului, doar un habitat foarte diverz, aproape neatins poate
satisface aceste nevoi.
Ierunca este o specie sedentară, trăieşte în partea nordică a Eurasiei, Europa centrală
şi de Est. Este răspândita în pădurile taiga, în zona temperată este prezentă în munţi
între altitudini de 600-1800 m.
Populaţia europeană este mare, mai mult de 2,5 milioane de perechi şi reprezintă 2549% din populaţia mondială. În unele ţări trendul este negativ, dar datorita creşterii
masive din Rusia, populaţia europeană este în creştere moderată. În România trăiesc
10,000-13,000 de perechi, populaţia este stabilă.
Se hrăneşte pe sol, este în mare parte vegatarian. Mănâncă muguri, frunze, flori,
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seminţe, fructe de pădure, mai ales afine. Plantele preferate sunt arinul, teiul, alunele,
afinele, murul de padure, fraguţe de pădure, măcrişul iepurelui etc. Hrana vegetală este
completată cu insecte, de cele mai multe ori furnici, gândaci şi diferite larve. În timpul
iernii din cauza stratului de zăpadă se hrăneşte în copaci cu seminţe, frunze şi muguri
(salcie, mesteacăn, arin, fag etc.).
De obicei se mişcă în perechi, care stau împreună pe tot parcursul anului, dar putem să
ne întâlnim şi cu exemplare singuratice. Iarna uneori formează grupuri mai mici. Este a
specie teritorială, mărimea teritoriului variază mult. În Europa Centrala în mediu trăiesc
cinci perechi pe un kilometru pătrat. Ierunca îşi apără teritoriul doar în timpul primăverii
şi verii, iarna poate să se mişte pe arii mai mari, dar primăvara se întoarce la teritoriul
său.
Postura nupţiala este asemănătoare cocoşului de munte, capul ridicat, coada desfăcută,
aripile îndreptate spre pământ. Conflictele dintre masculi sunt rare, fiindcă rotitul se
desfăşoară separat, în perechi.
Ierunca este o pasăre monogamă. După împerechere de cele mai multe ori masculul
părăseşte femela, care creşte singur puii. Cuibăreşte pe pământ, diametrul cuibul este
în jur de 20 cm, adâncimea 4-5 cm. Este căptuşită cu ierburi, frunze şi muşchi. Depune
7-11 ouă la un interval de 1-2 zile între ele. Incubaţia de 25-27 zile începe cu depunerea
ultimei ouă, ouăle se eclozează în acelaşi timp. Puii în 24 de ore abandonează cuibul şi
se hrănesc independent. Dupa câteva zile sunt deja capabili de zboruri mai mici. Ajung
la mărimea finala în 30-40 de zile, iar la vârsta de trei luni sunt total independenţi. Când
puii sunt mai mari sau la sfârşitul verii masculul se întoarce la familia lui, perechea se
reasociază şi sunt împreuna pe tot timpul iernii. Rareori perechea stă împreună cu
juvenilii şi pe timpul iernii.
Conform Uniunii Internaţionale de Conservarea Naturii (IUCN) ierunca este o specie cu
risc scăzut. Nu figurează în Convenţia de la Bonn privind conservarea speciilor
migratoare de animale sălbatice, nici în Convenţia de la Washington pentru comerţ cu
specii pericilitate (CITES). În tara noastră este specie ocrotită de lege.
In Romania ierunca poate fi vânată între 15 septembrie şi 15 decembrie. Metodele
principale pentru ocrotirea speciei sunt conservarea habitatelor şi restricţii mai severe la
adresa vânătorilor.
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Cocoş de Munte
Tetrao urogallus (Linné, 1758)
Capercaillie
A108
Statement about threats and conservation measures needed
Este cea mai mare specie din familia cocoşilor sălbatici, cu polimorfism sexual
accentuat, este foarte greu de confundat cu alte specii. Cocoşul are 75-100 cm lungime
şi cântareşte 4-6 kg. Culoarea penajului variază între gri şi maro cenuşiu, pieptul este
verde închis cu strălucire metalică. Abdomenul şi subcodalele sunt de obicei negri, dar
ocazional pot fi mai deschişi, chiar albi. Cantitatea penelor albe creşte de la vest la est
dealungul continentului (are 12 subspecii). Găina este aproximativ de două ori mai mică,
are 54-53 cm lungime si cântareşte in jur de 2 kg. Partea dorsală este maro cu dungi
transversale negri şi argintii, pieptul este maro-ruginiu. Abdomenul este mai deschis,
alb-gălbui cu dungi transversale maro. Variaţia penajului este mult mai mică decât in
cazul masculului. Ambele sexe au supraalalele primare albe si o pată roşie deasupra
ochiului. Picioarele sunt acoperite cu pene pentru protecţia împotriva frigului. Penajul
puilor este asemenator găinei, care oferă o protectie pasivă impotriva prădătorilor. Puii
la vârsta de trei luni încep năpârlirea în plumajul de adult. Ouăle sunt asemenatoare
ouelor de găina, doar cu pete maro.
Zborul speciei de munte este greoi datorită aripilor scurte rotunjite si a greutătii pasărei.
Zgomotul tare al zobrului poate atrage atenţia prădătorilior, de acea cocoşul de munte
evita zborul daca este posibil, mai degrabă se ascunde in vegetaţia densă.
Favorizează pădurile de conifere mature diverse din punct de vedere al speciilor de
copaci cu părţi deschise şi cu o vegetaţie interioară bogată. Îi plac pădurile de molid şi
brad, amestecate cu mesteacăn, larice. O întâlnim de cele mai multe ori în păduri
montane bătrâne cu multe luminişuri. Pentru a se ascunde, are nevoie şi de copaci
tineri, mici, vegetatţe densă precum zmeura, ferige, etc.
Este o specie sedentară prezentă în nordul Europei, în vestul şi centrul Asiei. Este
răpândită nu numai în pădurile taiga de pe latitudinile mai nordice, e prezent şi in
pădurile de conifere montane din regiunea temperata a Eurasiei, de asemenea in Munţii
Carpaţi la atitudini mai mari de 800 m. Populaţia din Scoţia s-a stins, dar specia a fost
reîntrodusă din Suedia. În Germania este pe cale de dispariţie.
Populaţia globală este estimată la 1,500,000-2,000,000 de exemplare, din care în
Europa trăiesc 760,000-1,000,000 de perechi. Specia este în declin aproape în toata
Europa dar acest trend negativ este neutralizat de creşterea masivă a populaţiei din
Rusia. Motivul principal al declinului din ţările europene este distrugerea habitatelor şi
perturbaţia umană. În Româia trăiesc aproximativ 4,500-5,200 de perechi, populaţia
este stabilă.
Cocoşul de munte, mai ales femela cu pui are nevoie de multe resurse naturale, care
pot fi asigurate numai de un habitat cu caracter mozaic la scală mică. Au nevoie de
plante şi insecte pentru hrană, vegetaţie densă pentru a se ascunde, copaci inalţi cu
crengi orizontale pentru noapte. Aceste condiţii se gasesc mai ales in pădurile bătrâne
de molid şi de pin de pădure. Hrana este alcătuită din muguri, frunze, ierburi, fructe de
padure, mai ales afine, insecte. Cocoşul de munte este specializată in mare parte pe
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frunzele si fructele afinei. Pentru creşterea puilor insectele sunt cele mai valoroase
nutriente, care variază mult în funcţiune de vreme. De acea condiţiile climatice au mare
influenţă asupra mortalităţii puilor.
În timpul iernii, când vegetaţia deasupra solului este acoperită de un strat gros de
zăpadă, cocoşii de munte se hrănesc în copaci cu frunze de conifere, care sunt digerate
cu ajutorul pietricelelor înghiţite şi a bacteriilor simbiotice.
Cocoşii adulţi sunt foarte teritoriali, apără un teritoriu de circa 500-600 de mii m2,
mărimea teritoriului găinilor este aproximativ 400,000 m2. Ariile sexelor pot fi în
acoperire.
Începutul sezonul de înperechere depinde de condiţiile de vreme, de obicei se datează
in martie-aprilie. Pozitura cocoşului în timpul paradei nupţiale este caracteristică: coada
ridicată si desfăcută, gâtul întins spre cer, aripile deschise parţial şi îndreptate spre
pământ. În timpul rotitului scoate un sunet caracteristic alcătuit din două silabe: prima
sună ca o bătaie de tocă iar a doua ca sunetul produs de tocilă. Mai mulţi cocoşi se
adună la un loc numit “lek” în timpul împerecherii, unde deseori se luptă între ei.
Această păşune este vizitată de mai multe femele, care aleg dintre masculii prezenţi. De
obicei cocoşul dominant se împerechează cu toate femelele. La trei zile după
împerechere începe depunerea a 6-10 ouă în cuibul făcut pe sol. După patru săptămâni
de clocire puii se eclozează şi abandonează cuibul. Puii îşi caută independent hrana,
care constă in mare parte din insecte. Se dezvoltă foarte rapid, la vârsta de 3-4
săptămâni sunt deja capabili de zbor.
La începutul septembriei familiile încep să se destrame.
Conform Uniunii Internaţionale de Conservarea Naturii (IUCN) cocoşul de munte este o
specie cu risc scăzut. Nu figurează în Convenţia de la Bonn privind conservarea
speciilor migratoare de animale sălbatice, nici în Convenţia de la Washington pentru
comerţ cu specii pericilitate (CITES). În ţara noastra este specie ocrotită de lege.
In România cocoşul de munte se poate vâna între 1 aprilie şi 15 mai, dar numai
masculul, femela este protejată şi în această perioadă.
Principalele surse de ameninţare sunt degradarea habitatelor, tăierea pădurilor şi
plantarea pădurilor de tip monocultură fără caracter mozaic din punctul de vedere al
habitatelor. Vânatul excesiv constituie o ameninţare serioasă la adresa speciei. Turismul
de asemenea poate sa aibă efecte negative, deoarece în sezonul de împerechere chiar
şi la cea mai mică deranjare femelele pot să părăsească lek-ul, făcând imposibil
copulaţia. În anumite zone prădătorii mici pot fi deasemenea o sursă de periclitare.
Emisia intensă de oxiduri de nitrogen poate ameninta cocoşul de munte prin efectele
sale negative severe asupra dezvoltării vegetaţiei. Din păcate şi schimbările climatice
contribuie la degradarea habitatului cocoşului de munte.
Prima măsura de conservare ar fi interzicerea vânatului în perioada de împerechere,
fiindcă sunt împuşcaţi chiar în timpul rotitului, când sunt foarte vulnerabil. Ar fi mult mai
bun, dacă vânătoarea speciei ar fi permisă toamna în locul primăverii. Este important de
asemenea schimbarea practicii forestiere în modul care permite conservarea habitatelor
existente si crearea habitatelor noi prin plantarea pădurilor diverse din punct de vedere
al speciilor, a vârstei copacilor si al structurii vegetaţiei în locul monoculturilor defrişate.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare
Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>
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A122 Crex crex
No photo
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Cristel de Câmp
Crex crex (Linnaeus, 1758)
Corncrake
A122
Statement about threats and conservation measures needed
Este o specie de Ralidae cu caractere de cresteţ de dimensiune asemănătoare cu
cristelul de baltă, dar cu cioc mai scurt. Penajul este gri galben-maroniu, cu pieptul şi
sprânceana gri-albăstruie. Spatele este colorat cu pete închise bine conturate. În zbor
se evidenţiază partea interioară a aripii roşiatic-maronie şi piciorele atârnânde. Coloritul
femelei este aproape identică cu cea a masculului, doar pieptul gri-albăstrui fiind puţin
mai palid. Zborul este caracterizat prin bătăi de aripi rapide şi frecvente dând senzaţia
de instabilitate. Juvenilii se aseamănă în penaj cu femelele, cu partea superioară mai
palidă cu mai mult galben, şi cu partea inferioară mai albă în special pe flancuri.
Anvergura aripii: 46–53 cm; lungimea corpului: 22–26 cm; greutatea medie: 120-200g.
Trăieşte între latitudini medii continentale şi oceanice, de la zone boreale, temperate şi
de stepă, marginal la zone mediteraneene. În principiu cuibăreşte pe şes dar în habitat
prielnic este prezent şi în altitudini până la 1400 m, de ex. în Alpi. Evită atât apele
stătătoare, mlaştinile, marginea lacurilor şi a râurilor, cât şi suprafeţele pietroase,
nisipoase sau altfel expuse. Nu cuibăreşte în păduri, tufărişuri, stufărişuri sau în altă
vegetaţie densă, mai înaltă de 50 cm. Preferă locurile umede, răcoroase cu vegetaţie
ierboasă mai mică decât înălţimea sa. În unele părţi este prezent în terenuri cultivate cu
trifoi sau cereale. Păşunile folosite intens sau fânaţele tăiate de repetate ori cu tehnici
moderne de tăiere nu oferă habitat prielnic pentru cuibărire, cuiburile fiind expuse uşor
la distrugere.
Este o specie de răspândire Eurasiatică, aria de cuibărire europeană desfăşurându-se
de la Marea Britanie până la Siberia. În zonele mediteraneene cuibăreşte doar sporadic.
Preferă terenurile deschise umede cu vegetaţie ierboasă de înălţime medie cu boscheţi
sau alte elemente de vegetaţie de înălţime medie. În România este prezent atât în
zonele de câmpie cât şi în zonă de deal şi mai ales depresiuni intra şi extramontane.
Populaţiile cele mai însemnate se găsesc în zone, unde încă predomină agricultura
tradiţională extensivă pe terenuri ierboase nedrenate.
Populaţia europeană a suferit un declin puternic între anii 1970-1990, în 2004 fiind
estimată la 1,3-2 milioane de perechi cuibăritoare, cu populaţia cea mai însemnată în
Rusia europeană. Cauza declinului puternic era probabil accentuarea agriculturii şi
folosirea tehnicilor de cultivare intensivă şi micşorarea treptată a habitatelor ierboase
umede. Populaţiile de cristel de câmp fluctuează puternic în funcţie de condiţiile meteo.
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În ani cu precipitaţie semnificativă numărul perechilor cuibăritoare este significant mai
mare, decât în ani secetoase. În afară de Rusia populaţii cu efective importante se
găsesc în Ukraina, România, Polonia, Letonia şi Bulgaria. Populaţia din ţara noastră în
2004 a fost estimată la 44.000-60.000 perechi cu un trend pozitiv între anii 1990-2002.
Ca urmare a intensificării agriculturii în viitor specia probabil va suferi un declin puternic
în ţară.
Efectivele cele mai mari din România întâlnim în depresiunile şi zonele de deal
transilvănene la dealurile Târnavelor, valea Nirajului, poalele munţilor Făgăraş,
depresiunea Giurgeului, defileul inferior al Mureşului, dealurile Homoroadelor,
depresiunea Ciucului, podişul Hârtibaciului, etc.
Cristelul de câmp preferă zonele umede cu vegetaţie ierboasă densă mai mică de 50 de
cm, mai ales în lunile mai-iunie în timpul formării perechilor. Este important deasemenea
prezenţa a boscheţilor sau arbuştilor răzleţe, deoarece în timpul împerecherii masculii
cântă aproape întotdeuna din apropierea acestora. După migraţia de primăvară,
masculii ocupă un teritoriu de cca 10ha, pe care-l apără cu glasul lor tipic scârţâitor. De
multe ori se întâmplă că masculii ocupatori de teritoriu nu se împerecheză în locul, unde
cântă în mai, ci migrează mai departe. Noaptea între orele 22 şi 05 sunt cei mai activi,
în acestă perioadă de timp putând fi determinat cu uşurinţă teritoriile ocupate.
Împerecherea începe în mai. Cuibul de o dimensiune transversală de 12-15 cm şi cu o
adâncime de 3-4 cm, este construită de către femelă pe sol, din plante şi încăptuşită cu
frunze. În multe cazuri cuibul se află în partea teritoriului de cuibărire cu vegetaţie mai
scundă de 50 de cm. Femela depune 3-12 ouă pe care le cloceşte singură. Oăle
eclozează după 16-19 zile, după care puii rămân în cuib puţin timp, aceştia fiind hrăniţi
de către femelă numai 3-4 zile. După acest timp puii se hrănesc singuri fiind conduşi de
părinţi. Aceştia devin capabili de zbor abia după vârsta de 34-38 zile. Datorită păsărilor
care ajung mai târziu sau depunerii unei al doilea pontei, perioada de cuibărire poate să
se prelungească până la sfârşitul lui iulie.
Migraţia de toamnă începe în august cu o intensitate maximă în septembrie, şi se
termină în abia în noiembrie. Primăvara migrează începând din februarie, ajungând în
zona mediteraneeană în martie şi la locurile de cuibărit în lunile aprilie-mai. Specia
iernează în zonele cu vegetaţie ierboasă din Africa de SE, ruta de migraţie fiind astfel
foarte lungă. Zona de iernare din Africa nu este cunoscută sigur. Deoarece migrează
prin deşertul Sahara este expusă la condiţii climatice extrem de aride.
Hrana în principiu este alcătuită din nevertebrate: lăcuste, libelule, furnici, gândaci,
muşte, păianjeni, lumbrici, miriapode, etc. În unele cazuri prinde amfibieni mici sau
şoareci. Hrana de origine vegetală este alcătuită din seminţe de ierburi, buruieni şi
cereale.
No information
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Dropia
Otis tarda (Linnaeus, 1758)
Great Bustard
A129
The Great Bustard is a rare and local breeder on large open plains (steppe or cultivated
land) Feeds mainly on vegetable matter, but also on insects, frogs, etc the male is
Europe′s heaviest bird (normal weight 8 – 16 kg); the females are considerably lighter
(3,5 – 5 kg) When walking on the ground the bustard may be taken at first for a roe deer
or sheep Gait deliberate In flight looks like a giant goose with eagle wings (legs not
protruding) The wing action is powerful and uninterrupted In flight the large white wing
patches are very conspicuous Usually occurs in flocks On spring mornings the males
display – a spectacular sight They begin by raising the tail and drawing the neck
towards the back, then continue by inflating the neck like a balloon (the head is almost
swamped), at the same time as displaying the long bristly moustaches straight up in the
air Large “water lilies” of snow – white coverts under the tail and on the wings are turned
forwards, and the climax is reached when the whole bird seems to be buried in a white
foam bath Usually silent, but during the breeding season occasionally gives a raucous
barking call.
Dropia are penajul capului şi al gâtului cenuşiu, spatele de culoare brună, cu dungi
ondulate şi pete negre. Pe partea anterioară a gâtului are o pată roşietică, iar
abdomenul are culoare albă. Pe aripi prezintă pete albe, mari, foarte evidente în timpul
zborului. În perioada nupţială, masculul prezintă mustăţi lungi, albe, ce pornesc de la
baza ciocului şi execută un dans nupţial deosebit de spectaculos. În zbor are aspectul
unei gâşte de dimensiuni foarte mari şi cu aripi de acvilă. Zboară deasupra solului cu
bătăi de aripi foarte puternice, dar fără planări. În general este tăcută, dar în perioada de
cuibărit scoate un sunet aspru, asemănător unui lătrat.
Masculul este cea mai mare pasăre din Europa şi prezintă dimorfismul de talie cel mai
pronunţat dintre toate păsările lumii, deoarece poate atinge 15 – 18 kilograme, iar
femela numai 5 – 8 kilograme.
Preferă zonele de stepă, lanurile de cereale, câmpiile întinse cu vegetaţie ierboasă
naturală.
Dropia este răspândită în sud – vestul, centrul şi estul Europei, dar în prezent specia
este în restrângerea accentuată în toată Europa, fiind considerată vulnerabilă. Poate fi
observată în Turcia, Germania, Austria, Ucraina şi Ungaria, iar în număr deosebit de mic
şi în Republica Moldova. În Spania şi Rusia există aproximativ 80% din efectivul
european.
A fost destul de numeroasă în România, unde popula Câmpia Română şi sudul
Dobrogei, dar acum este pe cale de dispariţie, puţine exemplare mai există în
extremitatea vestică a ţării. În anul 1980 mai existau aproximativ 300 de exemplare, dar
în 1990 se pare că numărul a scăzut la doar 10 exemplare. În prezent populaţia din
România este estimată la doar 0 – 5 perechi în Câmpia de Vest.
Pasăre sedentară, doar iarna efectuează mici deplasări în căutarea hranei. De obicei
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stau în cârduri, fiind o pasăre foarte timidă. Este specie poligamă, jocurile nupţiale ale
masculilor au loc în lunile aprilie – mai. Prolificitate este redusă, ponta fiind formată doar
din 2 ouă de culoare cafenie cu pete, depuse în luna mai, într-o adâncitură mică din sol,
în zone cu vegetaţie bogată. Cloceşte numai femela, iar perioada de incubaţie durează
între 23 şi 28 de zile. La trei – patru zile de la eclozare puii stau în apropierea cuibului,
iar la o lună sunt apţi de zbor.
Hrana este formată din seminţe, cereale, larve şi adulţi de insecte, broaşte şi şopârle.
Specia este declarată Monument al Naturii (Comisia Monumentelor Naturii), fiind
protejată prin legea 13/1993 (Convenţia de la Berna), Directiva Păsări 79/409/EEC,
Legea 13/1998 (Convenţia de la Bonn), O.U. 57/2007 – Anexa III, privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Este
interzisă la vânătoare, fiind protejată prin Legea 407/2006, iar contravenţia se
pedepseşte cu 2700 Euro /per exemplar. Specia este prezentă şi în Lista Roşie a
Păsărilor din România, având statut de specie critic periclitată.
Cauzele modificării numărului sunt legate în special de distrugerea habitatelor,
intensificarea agriculturii şi folosirea produselor chimice, extinderea culturilor de porumb
şi reducerea celor de păioase, fragmentarea câmpiilor prin căi de comunicaţie, canale,
construcţii. Alţi factori care au contribuit la diminuarea efectivelor sunt şi incendierea
câmpiilor după recoltare, precum şi practicarea abuzivă a vânătorii.
Cea mai eficientă soluţie care ar putea ajuta la o redresare a speciei, ar fi dată de
atitudinea favorabilă din partea localnicilor, în zonele unde mai există dropii, precum şi
crearea ariilor strict protejate în locurile populate de această specie.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

0 – 5 perechi în Câmpia de
Vest; specia este în acest
moment în pragul dispariţiei



no collisions with power lines,
wind turbines, etc.



cuibăreşte în zonele de stepă,
lanurile de cereale păioase,
câmpiile întinse cu vegetaţie
ierboasă naturală



hrana este formată din
seminţe, cereale, larve şi adulţi
de insecte, broaşte şi şopârle;
green fodder in winter (alfalfa,
rape, etc)



cauzele modificării numărului
sunt legate în special de
distrugerea habitatelor;
intensificarea agriculturii şi
folosirea produselor chimice,
extinderea culturilor de porumb
şi reducerea celor de păioase,



MP

Comments on attribute assessment

DIRECT
Quantity
• Population size
(national)

în anul 1980 mai existau aproximativ
300 de exemplare, dar în 1990 se
pare că numărul a scăzut la doar 10
exemplare

Population
dynamics
• Population losses
INDIRECT
Habitat condition
• Structure of
associated
vegetation layers

*

Maintenance
requirements
• Availability of food /
prey

Disturbance
• Agricultural
operations

pentru redresarea speciei, o soluţie
eficientă ar fi atitudinea favorabilă
din partea localnicilor, în zonele
unde mai există dropii, precum şi
crearea ariilor strict protejate în
locurile populate de această specie

fragmentarea câmpiilor prin căi
de comunicaţie, canale;
construcţii alţi factori care au
contribuit la diminuarea
efectivelor sunt şi incendierea
câmpiilor după recoltare,
precum şi practicarea abuzivă
a vânătorii
Alte surse de
informare
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Ciovlica Ruginie
Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)
Collared Pratincole
A135
Specia ajunge la 25 – 30 cm lungime. Este oaspete de vară ce cloceşte în colonii, în
perioada mai - iulie. Ponta este formată din 3 – 4 ouă, fiind clocite de ambii părinţi, timp
de 17 – 18 zile. Specia se află în declin moderat de plan global şi european, necesitând
măsuri de protecţie şi conservare.
De la distanţă pasărea pare maro – sură cu abdomenul alb şi picioarele cenuşii roşcate.
Are aripile ascuţite şi lungi, de culoarea cafelei deasupra şi ruginii dedesubt. Coada este
scobită la mijloc, iar rectricele au vârful negru şi sunt albe la bază. Spatele ca şi pieptul
sunt cafenii, iar guşa este galbenă spre ocru, cu o demarcare fină, neagră. Ciocul este
scurt, puţin curbat la vârf. Nu prezintă dimorfism sexual. Sunetul ciovlicii în zbor este:
„kirri-kirrirk-ki-ki-kik” ori „ki-rrirri-ki-kik”.
Preferă zonele cu aspect stepic, din apropierea lacurilor salmastre, sau din apropierea
mării şi sărăturile cu Salicornia sp. Specia mai poate fi prezentă şi în culturi agricole, la
începutul perioadei de vegetaţie, islazuri păşunate cu ierburi scunde din apropierea
lacurilor, care permit o bună vizibilitate la distanţă.
Este cantonată în sudul Europei în bazinul mediteraneean, pontic şi caspic, cu areale de
cuibărire disjuncte din sudul Portugaliei până în sud-vestul Siberiei. În nord, atinge
Marea Caspică şi Lacul Aral, iar în sud, Asia Mică, Irakul şi parte din Turkestan.
Cuibăreşte de asemenea pe continentul nord-african din Maroc până în Egipt. În
România, perechile cuibăritoare au fost şi au rămas concentrate în zona Dobrogei, la
Histria şi pe grindurile dintre apele stătătoare ale complexului lagunar Razim-Sinoe; alte
atestări ale cuibăririi speciei în ţară provin din estul, nord-estul şi vestul Câmpiei
Române.
În Europa, populaţia clocitoare este estimată la mai puţin de 18000 de perechi, fiind
supusă unei tendinţe negative constante, declinul cel mai accentuat înregistrându-se în
perioada 1970 – 1990. Cea mai numeroasă populaţie clocitoare este prezentă în Spania
şi Grecia, aproximativ 5000 – 6000 de perechi.
În România efectivul populaţiei clocitoare este estimat între 450 şi 800 de perechi (IBA
Book).
Ciovlica ruginie este oaspete de vară, şi cuibăreşte în asociaţii formate din chire, nagâţi
şi prundăraşi. Asocierile mono-specifice sunt laxe, distanţa dintre cuiburi mare, interval
care poate atinge uneori până la 20 m. Cuibul este reprezentat de o adâncitură în
pământ, căreia îi sunt sau nu adăugate resturi vegetale veştede, fragmente de scoici, în
care femela depune, la interval de 24 de ore, trei, mai rar două şi foarte rar patru ouă
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ovale, rar eliptice, cu coaja netedă şi mată, de culoarea lutului cu pete de mărimi
inegale, măslinii, brune şi brun închise; acestea pot prezenta pete, virgule, puncte şi linii
curbe. Incubaţia, la care participă ambii părinţi, începe după depunerea ultimului ou şi
durează 17 – 18 zile. În primele douăsprezece zile după ecloziune, puii sunt hrăniţi cu
insecte de către adulţi, ulterior, devenind din punct de vedere trofic tot mai independenţi.
Puu sunt apţi de zbor după 22 de zile şi devin total independenţi după 28 de zile. Hrana
poate fi prinsă şi din zbor şi este reprezentată de insecte - coleoptere, ortoptere,
odonate şi diptere.
Specie aflată în declin moderat continuu pe plan european, iar în România, este
protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia de la Berna), Directiva Păsări 79/409/EEC,
Legea 13/1998 (Convenţia de la Bonn), O.U. 57/2007 – Anexa III, privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a flori şi faunei sălbatice şi de
asemenea apare în Lista Roşie a Păsărilor din România, având statut de specie
vulnerabilă.
Este interzisă la vânătoare de Legea 407/2006, amenda pentru contravenţii fiind de 270
de euro/exemplar.
Degradarea şi reducerea habitatului favorabil prin extinderea stufului ca urmare a
îndulcirii complexului Razim - Sinoie a constituit principalul factor limitativ pentru
cuibăritul speciei. Suportă foarte bine păstoritul, oile controlând indirect prin păşunat
înălţimea vegetaţiei, favorabilă pentru necesarul percepţiei optice a acestei specii, dar
păşunatul nu trebuie practicat în perioada de reproducere deoarece are efcete
dezastruoase asupra pontelor.
De aceea se impune renunţarea la păşunat în zonele unde cubăreşte specia, în
perioada mai – iulie, în timpul clocitului şi a creşterii puilor.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>

Botnariuc, N., Tatole, Victoria & colab., 2005 – Cartea Roşie a vertebratelor din
România, Muz. Ist. Nat. „Gr. Antipa”, Bucureşti
Bruun, B., Delin, H., Svensson, L., 1999 – Păsările din România şi Europa: determinator
ilustrat, versiunea românească: D. Munteanu, The Hamlyn Publishing, London, U.K.
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Munteanu, D. & colab., 2002 – Atlasul păsărilor clocitoare din România, Ediţia II, Publ.
S.O.R., 16, Ed. Rissoprint, Cluj-Napoca
Weber, P., 2000 – Aves Histriae, Ed. Aves, Odorheiu Secuiesc
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No photo
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Pescăruş cu cap negru
Larus melanocephalus
Mediterranean Gull
A176
Este o specie de pescăruş de talie mică-mijlocie, cu trei grupuri de vârste – capătă
penajul de adult în al treilea an de viaţă. Este un pic mai mare ca pescăruşul râzător,
are ciocul mai scurt şi mai gros, aripile sunt mai late, mai puţin ascuţite şi mai scurte, iar
picioarele sunt mai lungi.
Pasărea adultă nu poate fi confundată cu nici o altă specie, cu remigele primare albe,
părţile superioare (corp şi aripă) foarte palide, ciocul şi picioarele roşii (iarna mai puţin
strălucitoare) şi capul negru (iarna numai parţial).
Păsările în primul an de viaţă (până în vara următoare eclozării) – se aseamănă
pescăruşului sur, dar se deosebesc prin – subalare pur albe, supraalare grii deschis,
etc. În al doilea an de viaţă se aseamănă foarte mult cu păsările adulte, dar la vârful
aripilor găsim câteva pete negre de mărime variabilă.
Dimensiuni: lungime 37-40 cm; anvergura aripii 94-102 cm.
Cuibăreşte în zone mlăştinoase de pe litoral sau din interiorul continentului. Singura
colonie (cunoscută) din România se găseşte în interiorul Rezervaţiei Biosferei Deltei
Dunării, lîngă localitatea Murighiol, în rezervaţia strict protejată Sărăturile Murighiol. În
alte ţări preferă cursul neregularizat al râurilor (Polonia) sau eleşteele, lacurile de
acumulare, etc.
Pentru cuibărit are nevoie de insule sau alte zone inaccesibile, nederanjate înconjurate
de lacuri sau cursuri de apă de unde să-şi procure hrana.
Aria de răspândire se rezuma până în anii 1950 aproape exclusiv la partea Nord-vestică
a Mării Negre. Din anii 1950 a început expansiunea speciei către nordvest, ajungânduse până la Marea Britanie şi Estonia. În prezent este specie cuibăritoarea în majoritatea
ţărilor Europene, însă are o distribuţie foarte punctiformă. În România – surprinzător nu s-a putut observa expansiunea care s-a produs în majoritatea ţărilor europene, până
astâzi fiind cunoscută o singură colonie de cuibărit.
Populaţie mondială: 570,000 - 1,100,000 individuals
Populaţia Europeană: 120.000 – 320.00 perechi
Populaţia din România: 120 – 250 perechi
Populaţia mondială (care coincide mai mult sau mai puţin cu populaţia Europeană) are
la bază populaţia Ucrainei, care este estimată la 100.000 – 300.000 perechi.
Expansiunea speciei începută în anii 1950 nu s-a oprit, între anii 1970-1990 populaţia
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Europeană a crescut, mai puţin populaţia Ucrainei, care a rămas stabilă.
Populaţia României este stabilă în ultimele 20 de ani (în cuida faptului că populaţiile din
alte ţări ale Europei, cu excepţia Ucrainei) cresc. La sfârşitul secolului XIX. cuibărea „cu
miile” pe lacul Sinoe.
Este o specie gregară, în tot timpul anului se poate întâlnii în stoluri. Cuibăreşte în
colonii. Majoritatea păsărilor încep să cuibărească la vârsta de 3 ani. Este o specie
monogamă. De obicei se alătură coloniilor mari de pescăruş râzător (Larus ridibundus),
cu care poate hibridiza. În zonele unde cuibăreşte în număr mare, formează colonii
separate.
Ajunge la coloniile de cuibărit în a doua jumătatea a lunii martie. Cuibul îşi face pe
pământ, de preferat în zonele fără vegetaţie sau vegetaţie joasă. Depune ouăle în
general numai la mijlocul lunii mai. Ponta constă din 3 (rar 2) ouă ovale. Clocitul
durează 23-25 de zile, ambii părinţi clocesc.
Puii stau în cuib (sau în apropierea acestuia) 35-40 zile şi sunt hrăniţi de ambii părinţi.
Hrana constă din insecte, peşte, moluşte dar şi anumite cereale (grâul) sau chiar
măslinele căzute pe pământ pot alcătui o însemnată parte a hranei. În perioada de
cuibărit hrana este alcătuită în mare parte din insecte terestre şi acvatice.
Datorită programului (de mare succes) de inelare cu inele colorate, migraţia şi locurile
de iernare ale celor mai multe populaţii sunt bine cunoscute. Majoritatea păsărilor
iernează în Europa de vest, mai ales în Franţa şi Portugalia, însă populaţii însemnate
pot fi întâlnite şi în Italia. Se pare că populaţia română – deşi foarte puţin cercetată –
iernează în Italia – singura citire a unui inel colorat montat în România provine de aici.
IUCN Red List: - Least concern
Convenţia de la Berna: Appendix II – specii strict protejate
CMS: - Appendix I.
Populaţiile de pescăruşi din Europa (aproape fiecare specie) sunt în creştere şi nici
pescăruşul cu cap negru nu face excepţie. Totuşi în România (şi în Ucraina) populaţia
nu creşte, dar cauzele acestei stagnări sunt necunoscute.
Următoarele măsuri de protecţie se pot lua pentru conservarea speciei în România:
- coloniile de cuibărit trebuie protejate de deranj - conform unor studii efectuate în fosta
URSS, în zona Mării Negre, 52,5 – 98% a cuiburilor au eşuat din cauza abandonării
cuiburilor după deranjarea acestora.
- zonele umede, care în prezent adăpostesc colonii de cuibărit ale pescăruşului râzător
(Larus ridibundus) trebuie păstrate, ca potenţiale zone unde pescăruşul cu cap negru
se poate coloniza.
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Chira Mică
Sterna albifrons (Pallas, 1764)
Little Tern
A195
Chira mică ajunge la 23 de cm, fiind cea mai mică dintre chire. Cuibăreşte în Delta
Dunării şi în Dobrogea. Sezonul de reproducere se desfăşoară în perioada mai – iulie,
specie cuibărind ăn colonii monospecifice sau mixte alături de alte sternide. Ponta este
formată din 2 – 3 ouă clocite timp de 19 – 22 de zile de către ambii parteneri. În
România are statut de specie periclitată.
Este cea mai mică dintre toate speciile de chire şi îşi păstrează fruntea albă tot timpul
anului. Ciocul este galben, cu vârful negru în timpul primăverii şi la începutul verii.
Picioarele de tip palmat sunt galbene. Calota capului este neagră, penajul fiind alb, cu
partea superioară a aripilor cenuşie. Juvenilii prezintă pete întunecate pe partea
superioară a aripilor, ciocul negru şi picioarele galbene. Coada este scurtă şi adânc
scobită la mijloc. Zborul este rapid cu bătăi iuţi de aripi, poate realiza plonjări bruşte,
agitate în succesiune rapidă. Este o specie activă şi zgomotoasă, ce emite o gamă
variată de sunete ascuţite şi aspre: „cri-ic”, „chiri-chiri” sau „pret-pret”.
Preferă ţărmurile apelor dulci sau sărate, mlaştini cu vegetaţie palustră. Este prezentă în
apropierea lacurilor, râurilor, precum şi în apropierea mării.
Arealul de răspândire este discontinuu, din regiunea palearctică, până în sudul şi sud –
estul Asiei. În România este răspândită în special în Dobrogea, în estul Munteniei,
precum şi pe valea Oltului.
În Europa, populaţia clocitoare este estimată la aproximativ 35.000 de perechi, cu
efective foarte mari în Italia, Spania, Ucraina şi Rusia. În România sunt estimate
aproximativ 400 de perechi clocitoare în lunca Dunării şi în Dobrogea.
Chira mică este oaspete de vară, ce formează colonii mici, monospecifice sau mixte, pe
plajele nisipoase sau cu pietriş, din apropierea lacurilor sau în zonele litorale. Cuibul
este amenajat într-o adâncitură a solului, mărginită cu material vegetal, pietricele sau
fragmente de scoici. Femela depune 2 – 3 ouă sub-eliptice, netede şi lucioase, cu colorit
pal, oliv sau crem, cu pete întunecate de mărimi diferite. Incubaţia durează 19 – 22 de
zile, fiind asigurată de ambii parteneri. Puii sunt semi-nidifugi şi pot zbura după 15 – 20
de zile. Se hrăneşte cu peşti mici, insecte şi larve de insecte, crustacee, moluşte, viermi
acvatici.
Specia este protejată prin legea 13/1993 (Convenţia de la Berna), Directiva Păsări
79/409/EEC, Legea 13/1998 (Convenţia de la Bonn), O.U. 57/2007 – Anexa III, privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice. Este interzisă la vânătoare, fiind protejată prin Legea 407/2006, iar

contravenţia se pedepseşte cu o amendă de 160 Euro /per exemplar. Specia este
prezentă şi în Lista Roşie a Păsărilor din România, având statut de specie periclitată. În
Europa, înregistrează un declin moderat continuu.
Se recomandă protejarea coloniilor de cuibărit, precum şi amplasarea unor platforme
mai înalte pe suprafaţa apei, unde păsările pot să-şi amenajeze cuiburile. Măsura poate
fi aplicată la toate speciile de chire.
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Prundăraş de Sărătură
Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758)
Kentish Plover
A138
Este o pasăre de dimensiuni reduse, având în jur de 16 cm. Se adună pentru cuibărit în
locurile favorabile, dar nu formează colonii mari. Sezonul de reproducere se desfăşoară
în perioada mai – iulie. Ponta este formată din 3 – 4 ouă, iar incubaţia durează 23 – 24
de zile. În România are statut de specie vulnerabilă.
Pasărea are alură zveltă, penajul fiind, ventral, de culoare albă, iar dorsal cafeniu. Capul
este proporţional mare, iar ciocul destul de puternic. Masculul prezintă pe creştet şi pe
gât două pete negre, care la femelă sunt brun–cafenii. În haină de nuntă, masculul are
creştetul brun, nuanţat cu ruginiu–portocaliu, destul de evident. Pe aripă prezintă o
dungă foarte îngustă de culoare albă. Ciocul şi picioarele sunt negre, iar irisul este de
culoare brun–închis. Emite strigăte moi “uit” şi “biuit” sau un “drrt” aspru, atunci când
pasărea este neliniştită lângă cuib.
Preferă plajele lacurilor sărate de stepă şi salmastre cu puţin pietriş, precum şi plajele
nisipoase din sud – estul Europei cu vegetaţie tipică de sărătură: Salicornia sp., Sueda
sp.
Specie cosmopolită, foarte numeros în bazinul mediteraneean şi cel pontic, precum şi în
Rusia. În România este foarte frecvent în sud – estul ţării, în complex Razelm – Sinoe,
estul Munteniei şi Dobrogea. Toamna, pleacă spre cartierele de iernare din estul Africii,
Arabia şi India.
În Europa populaţia clocitoare este estimată la aproximativ 16000 – 30000 de perechi.
În România specia nu mai este la fel de frecventă cum fusese semnalată în literatura de
specialitate, deoarece în prezentă cuibăreşte cu un efectiv de 400 – 700 de perechi (IBA
Book).
Pentru cuibărit se concentrează în locurile favorabile, dar nu formează colonii mari.
Cuibul este reprezentat de o mică adâncitură în sol, amplasat între pietre sau înconjurat
de puţină vegetaţie. Poate fi căptuşit cu, câteva fire de ierburi uscate şi câteva scoici
mici albe. Ponta este formată din 3 – 4 ouă. Incubaţia durează 23 – 24 de zile. Puii sunt
nidifugii, dar devin independenţi după numai 25 de zile. Atunci când cuiburile sunt în
pericol, în zonele unde există nisip, adulţii acoperă ouăle cu nisip. Hrana este alcătuită
din insecte şi unele larve acvatice.
Specia este protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia de la Berna), Directiva Păsări
79/409/EEC, Legea 13/1998 (Convenţia de la Bonn), O.U. 57/2007 – Anexa III, privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice şi de asemenea apare în Lista Roşie a Păsărilor din România, având statut de

specie vulnerabilă.
Prundăraşul de sărătură este interzis la vânătoare de Legea 407/2006, amenda pentru
contravenţii fiind de 55 de euro/exemplar.
Seceta accentuată din ultimii ani şi dispariţia unor zone umede poate interveni în
modificarea efectivelor clocitoare. Se recomandă interzicerea păşunatului în perioada
mai – iulie în zonele unde cuibăreşte prundăraşul de sărătură.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
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Huhurez Mare
Strix uralensis Pallas, 1771
Ural Owl
A220
Is a big size nocturnal owl species. Sexes are similar, with no seasonal variation. Size:
50-62 cm; Wingspan: Male 103 cm, female 125 cm; Weight: Male 540-730 g, female
720-1300 g.
The Ural Owl has an extended distribution area in Europe and Asia, from Sakhalin,
Japan and Korea in the east to Scandinavia in the west. The northern border is at
approximately 65 degrees north latitude, and the southern border follows the southern
delimitation of the taiga. The northern populations of the Ural Owl occupy similar habitat
to the Great Grey Owl, nesting in lowland forests but avoiding dense areas, especially
those of purely conifers. In central Europe it is an upland species, preferring deciduous
woodland. It usually occupies open woodland and is more often found in moist rather
than dry areas. It nests in hollow tree trunks, occasionally in old raptor nests, and
increasingly in nest boxes. It normally lays two to four eggs, which hatch after 27-34
days. The young leave the nest after about four weeks, but will not fly until about six
weeks old. It is a very aggressive owl, chasing other birds of prey from its territory, and it
will attack human intruders, especially when young are present. Feeds on rodents and
medium-sized to large size birds. Its territorial call, which can carry up to two kilometers,
is a soft, deep “ho-ho….. woho uhwo-ho”.
Este o specie de bufniţă de talie medie, la noi fiind cel mai mare reprezentant a
Strigiformelor după buhă (Bubo bubo). De pe arealul de răspândire al speciei au fost
descrise 15 de subspecii.
Caracterele de penaj al păsărilor adulte sunt asemănătoare cu cele ale păsărilor tinere.
Nici între sexe nu se poate onserva o diferenţă evidentă în ceea ce priveşte penajul.
Femelele sunt cu puţin mai mari decât masculii.
Caracteristic speciei este capul mare rotunjit şi coada foarte lungă în comparaţie cu
celelalte specii de bufniţe, care iese în evidenţă atât pe pasărea aşezată cât şi în zbor.
Aripile sunt late şi rotunjite iar zborul este puternic, drept şi nu ondulat.
Coloritul general este gri-maroniu cu nuanţe ocru-gălbui, dând speciei un colorit general
deschis, foarte caracteristic. Penajul prezintă striaţii mai închise maronii-negricioase,
remigele şi penele cozii prezentând benzi transversale de un maroniu închis.
Ochii sunt negri, fiind în contrast cu voalul şi faţa de culoare deschisă. Ciocul este
galben, pieptul şi burta alb murdar cu stropi longitudinale maronii.
Seamănă cu ruda sa mai mică, huhurezul mic (Strix aluco), care are un penaj mai
închis, talie mai mică, coadă mai scurtă şi capul proporţional mai mare.
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Masculul are un glas caracteristic adânc, un huhuit format din şapte silabe care în
nopţile liniştite se poate auzi de la 2 km.
Lungimea corpului este de 50 - 62 cm iar anvergura aripilor de 103 - 125 cm. Greutatea
corporală este 500-730 g la mascul şi 720-1.300 g la femelă.
Este destul de diversificat în funcţie de zona unde trăieşte. În regiunile nordice
cuibăreşte în arboretele bătrâne boreale, mlaştini din munţi, în păduri de conifere din
regiunea de tundră. Pe alocuri se poate întâlni şi în zone joase şi platouri.
În Europa Centrală şi de Sud preferă pădurile de foioase, cu precădere cele de fag, fiind
însă întâlnit şi în cele de amestec. Unele populaţii cuibăresc în păduri pure de conifere
şi chiar în cele de stejar cu carpen.
Este o pasăre care cuibăreşte în zona muntoasă, în ultimul timp manifestând o tendinţă
de a coborâ în zona colinară. În regiunile de câmpie se întâlneşte rar, mai ales în
perioada de iarnă.
Este răspândit în emisfera nordică al Eurasiei. Arealul nordic al speciei se extinde din
Siberia de Vest până la Sakhalin, Corea şi Japonia, fiind delimitată cu aproximaţie în
nord de către gradul 65 latitudinea nordică iar spre sud urmăreşte limita sudică a taigăi.
Pe lângă acest areal continu, populaţiile relicte se găsesc în unele munţi din interiorul
Europei. Astfel în Alpi, Balcani şi în regiunea Carpatică este întâlnită subspecia S. u.
macroura, în nordul Poloniei şi Scandinavia cuibărind subspecia S. u. liturata, iar în
Siberia de Vest cuibărind specia nominală S. u. uralensis.
În România cuibăreşte atât în zonele de deal cât şi în regiunea muntoasă.
Putem întâlnii de la altitudini joase, începând cu 300 m unde cuibăreşte în păduri de
foioase până la peste 1800 m, unde cuibăreşte în păduri bătrâne de molid sau de brad.
Este o specie relativ comună în făgetele din estul şi sudul Transilvaniei şi în pădurile de
munte ale Maramureşului, sporadic putând fi întâlnit în toată regiunile de deal din
ambele laturi ale Carpaţilor. Densitatea este foarte variabilă în diferite locuri ale ţării.
Fiind o specie a cărei populaţie este fluctuantă, efectivul exact este greu de evaluat. În
unele ani apare în centrul Europei ca o specie de invazie, când un număr mare de
perechi pot cuibării în zone unde în mod normal specia nu era obişnuit să cuibărească.
Se pare, că în ţara noastră populaţia speciei arată o creştere remarcabilă, cucerind noi
teritorii de cuibărit extinzând arealul său.
Evaluarea speciei este îngreunată şi de faptul, că este o specie de noapte. Populaţia din
ţară este apreciată la 12.000-20.000 perechi iar cea Europeană la 53.000 - 140.000 la
perechi. Populaţia Siberiană nu este suficient cunoscută, fiind considerată însă o specie
relativ comună.
La noi este cu precădere o specie sedentară, care petrece lunile reci de iarnă în
cartierele de reproducere sau în apropierea acestora. Unele păsări sau populaţii
migrează la distanţe mici, când din regiunile de munte păsările coboară spre zonele de
deal şi de şes.
În iernile grele la noi pot apare şi exemplare care provin din regiunile nordice din Siberia
şi nordul continentului, ajungând la noi datorită unor invazii.
Specia cuibăreşte în păduri bătrâne, preferabil umede şi în cele întunecate unde are
posibilitate de a vâna uneori şi în timpul zilei.
Asemenea celorlalte specii de bufniţe, nici huhurezul mare nu-şi construieşte cuib
propriu ocupând pentru acest scop scorburi mari, cioatele trunchiurilor de arbori rupte
de furtună şi cuiburi ale păsărilor răpitoare de pe arbori. Ocupă cu mare plăcere
scorburile artificiale amplasate pentru specie.
Ouăle sferice, de culoare albă, care sunt de regulă în număr de 2 - 4 sunt depuse de
către femelă pe materialul existent în cuib sau scorgură, fără nici un alt material
adăugat. Masculii păzesc regiunea cuibului, semnalizând teritoriul ocupat prin glasul său
caracteristic.
Ponta poate fi depusă în orice perioadă al anului, de regulă între ianuarie şi iulie.
Clocitul începe de la depunerea primului ou, astfel puii, care eclozează după o perioadă
de 27 - 35 zile au vârste şi mărimi diferite. Rămân în cuib cca. patru - cinci săptămâni
după care părăsesc acesta fiind încă slab zburători. Rămân în preajma cuibului încă
două săptămâni, devenind complet independenţi după o perioadă de două luni. Ajung la
maturitate sexuală la vârsta de 2 ani.
Hrana este diversificată constând din mamifere de talie mică (şoareci, chiţcani), păsări
cântătoare, alte specii de bufniţe, ierunci, porumbei, gaiţe etc. Ocazional prinde şi
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broaşte şi insecte mai mari.
Vânează atât de la înălţime mică deasupra solului cât şi de pe locuri de pândă, de
regulă o arbore.
Este o specie care apără cu nădejde puii din cuib fiind în această perioadă foarte
agresivă, atacând orice intrus, inclusiv cu omul.
IUCN Red List: Least Concern
CITES: Appendix II;
EUWTR: Annex A
Convenţia de la Berna: Appendix II
Principalele factori periclitanţi: extragerea copacilor bătrâni din păduri; eliminarea
arborilor rupţi diminuând şi astfel posibilităţile de cuibărit.
împuşcarea păsărilor având la bază superstiţii nefondate în general despre bufniţe
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Dumbrăveancă
Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
Roller
A231
The Roller is rather scarce, in S and E Europe in open landscape with large hollow
trees Nests in tree holes, sometimes in ruins The pale blue on body and wings has a
luminous quality, in strong sunlight appears whitish azure-blue, in evening sun
greenish-blue Back golden-brown Carpals and undersides of flight feathers deep violetblue Juvenile is a little duller and browner in colour, and neck and breast are diffusely
streaked grey-brown Perches in the open on dead branch or telegraph wire, flies down
on to the ground an takes insect or lizard, in other words behaving like Red- backed
Shrike Flight resembles Jackdaw's but is faster, with more vigorous wingbeats Display
flight is a dive during which the Roller rapidly pitches from side to side, like lapwing
Calls “CHACK-ack”, together with “rrak-rrak rrak-rehhh”.
Este o pasăre de mărime medie, cu corpul robust. Penajul este foarte variat, deoarece
în bătaia soarelui pare albastru intens ultramarin, iar seara albastru verzui. Partea
inferioară a corpului, capul, gâtul şi parţial coada sunt albastru deschis. Spatele este
brun deschis, tectricele alare sunt albastru strălucitor, iar remigele mari sunt negre.
Coada este de un albastru foarte intens cu reflexe violet iar picioarele sunt de culoare
galbenă. Capul este mare, ciocul este puternic şi are culoare albastră spre violet.
Juvenilii au un colorit mai şters şi mai maro, gâtul şi pieptul fiind dungate cu maro –
cenuşiu. Zborul este mai rapid şi cu bătăi mai viguroase din aripi, decât stăncuţa. Zborul
nupţial este format din plonjări şi înlinări ale corpului într-o parte şi alta, asemănător cu
zborul nagâţului. Poate fi observată stând pe sârmele de telegraf sau cioturi de copac.
Scoate sunete asemănătoare cu gaiţa, coţofana şi stăncuţa.
Preferă pădurile bătrâne şi rare cu arbori scorburoşi din zonele de câmpie şi luncă, dar
şi din livezi. Populează şi malurile lutoase, precum şi zonele cu alunecări de teren.
Este răspândită în Eurasia şi africa de Nord. Iernează în Africa şi India. În România este
prezentă în număr mare în Delta Dunării, dar poate fi întâlnită şi în pădurile din lunca
unor râuri mari.
În Europa, efectivul clocitor este estimate la 50.000 – 110.000 perechi clocitoare. Cea
mai mare populaţie clocitoare este prezentă în Rusia şi Turcia. In România sunt între
4600 şi 6500 de perechi clocitoare.
Este oaspete de vară în România. Preferă să cuibărească în malurile lutoase, unde
sapă galerii, în scorburi şi uneori în cuiburile părăsite ale altor specii de păsări. Sezonul
de reproducere începe în luna mai, când femela, depune în cuibul necăptuşit, 4 – 5 ouă
de culoare albă. Incubaţia durează între 18 – 20 zile şi este asigurată de ambii
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parteneri. Puii nidicoli sunt hrăniţi de părinţi, cu insecte, timp de 26 – 28 de zile, după
care părăsesc cuibul. În general, hrana dumbrăvencii este formată din insecte, dar
foarte rar poate consuma râme, melci şi fructe.
În Europa are statut de specie vulnerabilă, fiind protejată pe plan global. În România
este destul de rară şi este protejată prin legea 13/1993 (Convenţia de la Berna),
Directiva Păsări 79/409/EEC, Legea 13/1998 (Convenţia de la Bonn – Anexa II), O.U.
57/2007 – Anexa III, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice. Este interzisă la vânătoare, fiind protejată prin
Legea 407/2006, iar contravenţia se pedepseşte cu 270 Euro /per exemplar.
Pretutindeni, cloceşte într-un număr foarte mic, aproximativ 2 – 3 perechi la 10 km2.
Diminuarea efectivelor se datorează şi distrugerii habitatelor, a locurilor de cuibărit şi
folosirii excesive a pesticidelor.
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Ciocănitoare de Stejar
Dendrocopos medius
Middle Spotted Woodpecker
A238
Statement about threats and conservation measures needed
Ciocănitoarea de stejar este o specie tipică din grupul ciocănitoarelor pestriţe, aparenţa
generală fiind cel mai bine caracterizat de alternarea culorilor albe şi negre a penajului.
Creştetul este roşu, contrastând cu fruntea albă şi ceafa neagră care se dizolvă în
coloarea neagră a spatelui. Frâul, faţa, gâtul şi pieptul sunt albe cu o mustaţă neagră
care continuă întro bandă neagră pe piept, astfel formând o dungă albă între negrul
spatelui şi continuarea mustăţii respectiv un triungi negru în zona tectricelor auriculare
posterioare.
Spatele este negru cu două pete mari ovale, formate de scapularele albe. Remigele
sunt negre cu 3-4 dungi albe, care în timpul zborului formează dungi dealungul aripii.
Pieptul şi abdomenul sunt albe cu dungi negre longitudinale care devin din ce în ce mai
dese spre falncuri. Flancurile şi subcodalele au o culoare tipică şi caracterisitcă de roz
palid. Rectricele centrale sunt negre, cele laterale având şi ei câteva dungi albe.
Spre deosebire de majoritatea speciilor din genul Dendrocopos, dimorfismul sexual nu
este unul propnunţat în cazul ciocănitoarei de stejar, sexele fiind foarte greu de
identificat în condiţiile de teren, diferenţa fiind doar în intensitatea colorii roşii de pe
creştet.
Cu puţină experienţă specia nu este greu de identificat pe baza combinaţiei caracterelor
descrise. Creştetul roşu exclude majoritatea celorlalte specii de ciocănitori, în penaj
juvenil ciocănitorea pestriţă mare şi ciocănitorea de grădini poate fii destul de similar
însă mărimea şi marcajele de pe faţă ne ajută în identificare. Ciocănitoarea cu spate alb
are creştetul roşu, însă are baza spatelui albă şi nu prezintă petele ovale de pe umeri.
Lungimea corpului: 21 - 23 cm; Lungimea aripilor: 11 – 13 cm
Este un adevărat specialist, fiind ataşat de păduri, parcuri sau păşuni împădurite cu
multe exemplare bătrâne de stejar sau groun (Quesrcus sp.). Altitudinile la care
cuibăreşte sunt şi ei determinate de prezenţa habitatelor cu multe exemplare de stejar
sau gorun, fiind localizate în principal la cc. 200 – 600 m, dar şi la înălţimi mai joase în
Dobrogea şi pe Câmpia de Vest.
Specie sedentară a pădurilor în Palearcticul de Vest, răspândit de la Iran în Est până în
Spania la Vest. Distribuţia speciei se suprapune foarte bine cu distribuţia carpenului,
totuşi este specialistul pădurilor bătrâne de Querqus sp. În Europa prezenţa sepciei
corelează bine cu combinaţia unei serii de factori ca procentul total al pădurilor într-o
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anumită zonă, numărul total al exemplarelor bătrâne de Quesrcus, microclimatul destul
de cald, gradul de izolare a zonelor favorabile de alte zone similare, etc.
În România cele mai semnificative populaţii cuibăritoare pot fii găsite în zonele colinare
de pe podişul Transilvaniei respectiv în gorunetele din Dobrogea, dar specia apare în
majoritatea zonelor unde habitatele descrise sunt bine reprezentate.
Populaţie mondială: perechi
Populaţia Europeană: 140.000 – 310.000 perechi
Populaţia din România: 20.000 – 24.000 perechi
Deşi nu cunoaştem date cu privire la populaţiile istorice din România, este foarte
probabil că populaţia ciocănitoarei de stejar a fost în regres numeric în ultimele decenii.
Fiind specialist şi preferând copaci bătrâne cu crengi moarte, nu este deloc favorizat de
silvicultura modernă. În ultimele decenii restituirile de păduri în Transilvania, şi
exploatările necontrolate de multe ori ilegale au afectat populaţiile într-un mod
nefavorabil.
Ciocănitoarea de stejar este o specie teritorială care cuibăreşte în păduri foioase de
obicei dominate de specii de Querqus sp. Spre deosebire de majoritatea celorlalte
specii de ciocănitoare, ciocănitorea de stejar nu bate darabana pentru marcarea
teritoriului, ci foloseşte vocalizarea tipică în acest scop. Dimensiunea territoriilor poate fii
forte diferit şi depinde de calitatea habitatului (procentul speciilor de copaci
corespunzătoare şi procentul copacilor cu crengi/trunchiuri moarte), densitatea
perechilor poate varia între 0.4 şi 3 de perechi pe 10 hectare. Teritoriile de cuibărit şi de
iernat ocazional se suprapun, însă în multe cazuri exemplarele au teritorii de iernat
distincte. Perechea se întoarce la teritoriul de cuibărit.
Specie monogamă. Cuibăreşte în scorburi escavate împreună de ambele sexe
(cîteodată preponderent de mascul), de multe ori în crengi sau trunchiuri moarte, şi
aproape totdeauna în jumătatea inferioară a trunchiurilor, de obicei la înălţimi de sub 5
m. Perioada de cuibărit începe în partea două a lunii Aprilie cu depunerea pontei de 4-8
ouă (în medie 5.4), ouăle sunt depuse zilnic. Incubaţia este făcută de ambele sexe masculul incubînd în cursul nopţii – şi durează 11-14 zile. Puii sunt hrăniţi de ambele
sexe, şi devin zburători la vârsta de 22-23 de zile, însă independenţa de părinţi este
dobândită doar peste încă 10-14 zile. Depune o singură pontă pe an.
Hrana este procurată în principal de pe suprafaţa scoarţei copacilor. Deşi ocazional
hrana este escavat de sub suprafaţă, acest tip de procurare a hranei este mult mai rară
decât la alte specii de ciocănitori şi se limitează de obicei pe porţiuni moarte/putrezite
ale copacilor. Hrana constă aproape în exclusivitate din insecte pe tot parcursul anului,
hrana vegetală poate fii important doar pe perioade scurte a iernii.
Convenţia de la Berna: Appenix II – specii strict protejate
Principalele surse de amenintare: degradarea habitatelor - taierea padurilor bătrâne şi
deranjarea permanentă a locurilor de cuibărti, deteriorarea habitatelor prin aplicarea
metodelor forestiere necorespunzătoare („curăţarea pădurilor”), fragmentarea şi izolarea
microhabitatelor corespunzătoare.
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Ciocănitoare cu Spate Alb
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)
White-backed Woodpecker
A239
Ciocănitoarea cu spate alb, este cea mai mare dintre ciocănitorile pestriţe (lungimea
corpului este de 25 de cm), dar în acelaşi timp este şi specia cea mai puţin numeroasă.
Este specie sedentară, care preferă zonele de pădure cu arbori bătrâni şi putrezi.
Este cea mai mare dintre ciocănitorile pestriţe. Are târtiţa şi partea inferioară a spatelui
albe, partea superioară fiind neagră. Pe aripi prezintă benzi albe şi negre. Sub obraz
prezintă o dungă neagră, dar care nu ajunge până la ceafă, iar sub aceasta este o
dungă albă care se continuă cu negrul aripii. Regiunea subcodală este roşie, dar spre
abdomen se diminuează culoarea. Ventral, prezintă pe flancuri pete alungite de culoare
neagră. Masculul are creştetul roşu, iar femela negru. La juvenili este tot roşu, dar mai
puţin accentuat decât la mascul. Ciocul este lung şi puternic. Strigătul este “chic”, iar
darabana este puternică.
Este prezentă în pădurile de foioase şi de amestec, cu luminişuri şi arbori bătrâni şi
putrezi, în special fag, plop, mesteacăn şi stejar. Preferă pădurile şi zăvoaiele din lunca
râurilor.
Este răspândită în Europa Centrală şi de Est, Asia Centrală şi Asia de Sud – Est. În
România este prezentă în pădurile de foioase şi în pădurile de zăvoi din lunca râurilor
mari.
Populaţia europeană este destul de mare, fiind estimată între 180.000 – 500.000 de
perechi clocitoare. În România se presupune că sunt în prezent aproximativ între 16.000
– 24.000 de perechi.
Este specie sedentară în estul Europei şi în România. Sezonul de reproducere începe
mai repede decât la alte specii de ciocănitori, în a doua jumătate a lunii aprilie.
Cuibăreşte în scorburi, săpate cu ajutorul ciocului, în trunchiurile arborilor vechi şi
putede. Femela depune direct pe substratul de lemn, ponta formată din 3 – 5 ouă de
culoare albă. Incubaţia durează14 – 16 zile şi este asigurată de cei doi parteneri. Pe la
jumătatea lunii iunie, puii devin independenţi şi părăsesc scorbura. Hrana este formată
în special din insecte xilofage pe care le caută în special în partea inferioară a
trunchiului; se poate hrăni şi cu seminţe, mai ales în timpul iernii.
În Europa, specia se află în siguranţă. În România este una dintre cele mai puţin
numeroase specii de ciocănitori, fiind protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia de la
Berna), Directiva Păsări 79/409/EEC, O.U. 57/2007 – Anexa III, privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Specia nu este permisă la vânătoare, fiind ptotejat prin Legea 407/2006 (contravenţia se

pedepseşte cu amendă de 135 de euro/exemplar).
Menţinerea unui număr suficient de arbori uscaţi pe picior (5-10 m3/ha) pentru
asigurarea unor condiţii adecvate pentru cuibărit. Evitarea tratamentelor severe contra
insectelor. Evitarea amplasării de drumuri şi a altor obiective cu potenţial mare de
deranj.
Ciocănitorile pot fi folosite ca specii umbrelă, indicator al abundenţei altor specii de
păsări.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
informare

Fisa completata de:
Contributie asigurate
de:
Ultima updatare:

<END>
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A241 Picoides tridactylus
No photo
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Ciocănitoare cu Trei Degete
Picoides tridactylus
Eurasian Three-toed Woodpecker
A241
Ciocănitoarea cu trei degete este singura specie de ciocănitori din România specializat
pe habitate montane, şi anume păduri de conifere sau mixte predominate de conifere.
Cel mai evident caracter distinctiv al speciei este – după cum arată şi numele – numărul
degetelor, având trei degete pe picioare, faţă de 4 degete caracteristice pentru toate
celălalte specii de ciocănitori.
Capul este de culoare închisă, negru lucios la adulţi şi maro negricios la juvenili, cu
bărbia albă, şi două dungi albe paralele pe faţă. Creştetul este galben cu dungi negre la
mascul respectiv juvenil, şi alb cu multe dungi negre la femelă. Partea ventrală a
gâtului, pieptul şi burta sunt albe, părţile laterale având un ton gri care se accentuează
spre falncuri. Pe partea laterală a pieptului sunt prezente dungi longitudinale
negricioase, iar pe flancuri dungi transversale de o culoare de gri închis, care adaugă la
aparenţa de gri închis a flancurilor. Spatele împreună cu partea dorsală a gâtului şi cu
supracodalele formează a pată mare albă, cu o cantitate variabilă de dungi negre
transversale. Remigele sunt negre cu 3-4 dungi albe, care în timpul zborului formează
dungi dealungul aripii, care însă nu sunt atât de pronunţate ca la speciile de
ciocănitoare pestriţe.
Presupunând o vizibilitate cât de cât bună, identificarea speciei nu prezintă problemă
nici pentru observatori cu o experienţă limitată.
Lungimea corpului: 21 - 22 cm; Anvergura aripilor: 32 – 35 cm.
Este un adevărat specialist de habitate, în România cuibărind exclusiv în pădurile de
conifere de munte până la limita superioară a acestor păduri. Nu cuibăreşte în păduri
conifere extrazonale sau în plantaţii de conifere din zone joase. Este ataşat de habitatul
tipic pe tot timpul anului, coborând doar ocazional în timpul hoinăritului respectiv iarna
la nivelul pădurilor mixte.
Specia are o distribuţie nordică în Eurasia ocupând pădurile conifere din zona boreală,
adiţional având populaţii izolate în masivele munotase din părţile mai sudice al Europei.
Populaţia din Carpaţi este o populaţie izolată, nefiind în contact direct nici cu populaţiile
din Alpi nici cu cele din Scandinavia şi Nordul Poloniei.
În România este prezent în Carpaţi, în zone cu păduri de conifere întinse, deşi prezent
în majoritatea habitatelor propice, nu poate fii numit comun în nici o zonă a ţării.
Populaţia Europeană: 350.000 – 1.100.000 perechi din care 300.000 – 1.000.000 în
Rusia
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necesare pentru
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Populaţia din România: 15.000 – 20.000 perechi
Deşi nu cunoaştem date cu privire la populaţiile istorice din România, este foarte
probabil că asemănător cu specia din America de Nord, şi populaţia ciocănitoarei cu trei
degete este în regres numeric în ultimele decenii, din cauza metodelor silviculturii
moderne. În ultimele decenii restituirile de păduri în Transilvania, şi exploatările
excesive în pădurile mature de conifere au afectat semnificativ habitatele propice a
speciei.
Ciocănitoarea cu trei degete este o specie teritorială care cuibăreşte în pădurile mature
de conifere sau mai rar în pădurile de amestec dominate de conifere. Ambele sexe bat
la darabană pentru marcarea teritoriilor, masculul mai des ca femela.
Specie monogamă cu excepţii foarte rare. Cuibăreşte în scorburi escavate împreună de
ambele sexe, de multe ori în crengi sau trunchiuri moarte, înălţimimea medie a
scorburilor este de aproximativ 5 m deasupra pământului. În România fiind o specie
montană, perioada de cuibărit începe târziu la sfârşitul lunii Aprilie, începutul lunii Mai,
cu depunerea pontei de 3-5 ouă, ouăle sunt depuse zilnic. Incubaţia este făcută de
ambele sexe - masculul incubînd în cursul nopţii, iar în timpul zilei sexele alternează la
incubat de 4-5 ori - şi durează 11-12 zile. Puii sunt hrăniţi de ambele sexe, şi devin
zburători la vârsta de 22-23 de zile, însă independenţa de părinţi este dobândită doar
peste încă 30-60 de zile. Depune o singură pontă pe an.
Hrana este procurată în principal de sub suprafaţa scoarţei copacilor. Deşi ocazional
hrana este procurată de pe suprafaţa scoarţei sau chiar de pe pământ. Hrana constă
aproape în exclusivitate din insecte pe tot parcursul anului, hrana vegetală nu este
important în nici o perioadă a anului.
Convenţia de la Berna: Appenix II – specii strict protejate
Principalele surse de amenintare:
degradarea habitatelor - taierea padurilor bătrâne, deteriorarea habitatelor prin
aplicarea metodelor forestiere necorespunzătoare („curăţarea pădurilor”), fragmentarea
şi izolarea microhabitatelor corespunzătoare

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
Alte surse de
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de:
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Ciocârlia de Pădure
Lullula arborea
Woodlark
A246
Statement about threats and conservation measures needed
Este o pasăre cântătoare de talie mică, lungimea corpului fiind aproximativ 15 cm. Ca
mărime se află între ciocârlia de stol (Calandrella brachydactyla) şi ciocârlia de câmp
(Alauda arvensis). Lungimea aripii este de 93-103 cm, iar greutatea corpului 21-39 g.
Coada este scurtă, iar aripile destul de scurte, late şi rotunjite. Aceste caractere sunt
bine vizibile şi în zborul caracteristic, care este puternic unduit. Culoarea de bază a
părţii superioare este de un maroniu cald cu striaţii asemănătoare celorlate ciocârlii.
Pieptul este striat, iar abdomenul alb. Striaţiile pieptului continuă şi pe partea
superioară, formând un colier lat. Ciocul este destul de fină şi subţire. Desenul capului
este caracteristică speciei: superciliile prominente, albe ajung la ceafă, unde se
întrunesc. Obrazul este maroniu-roşcat, accentuat de suprciliul alb. Supraalarele
primare formează un desen cu contrast caracteristic, de alb-negru-alb. Coada este
scurtă comparativ cu corpul, cu pete albe terminale. Rectricele exterioară nu este albă,
ca la ciocârlia de câmp şi ciocârlia de stol, ci maronie şi nu are nici bandă terminală albă
pe aripi.
Juvenilii sunt asemănătoare adulţilor, dar desenul capului şi a corpului este mai puţin
accentuată. Atât juvenilii, cât şi adulţii fac năpârlire totală în vară, astfel în toamnă nu se
mai poate face diferenţa dintre cele două grupuri de vârstă pe teren. Sexele nu diferă în
colorit.
Atât vocea în zbor, cât şi cântecul îi sunt caracteristice. Vocea în zbor: tit-lu-iit. Cântecul:
mai multe sunete repetate de câteva ori, esitant la început, apoi devenind mai rapidă şi
puternică. De ex. kli-kli-kli-kli-kli lu-lu-lu-lu-lu klie-klie-klie tellellellelle. Câteodată poate
cânta şi noaptea.
În arealul de răspândire îl putem întâlni în habitate diferite. De obicei preferă zona de
deal şi a munţilor joase, dar uneori urcă şi peste limita de pădure. Ca o generalitate
putem afirma, că de obicei îi plac habitatele deschise cu tufişuri, copaci sau uneori
stânci mici, pe care se aşează des contrar celorlalte ciocârlii. Preferă zonele deluroase,
rareori cuibărind pe platouri. Astfel îl putem întâlni pe pajişti cu tufişuri şi copaci, la
marginea pădurilor, plantaţiile de păduri foarte tinere, defrişări, vii şi livezi abandonate
sau alte zone deschise cu copaci şi tufişuri. Nu cuibăreşte în interiorul pădurilor închise.
Evită terenurile agricole, dar câteodată cuibăreşte pe pârloage. În România cele mai
caracteristice habitate pe care îl putem întâlni sunt păşunile de deal şi cele de la poalele
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munţilor, cu tufişuri şi copaci împrăştiate, sau în Dobrogea pajiştile cu stânci şi tufişuri
împrăştiate.
Cuibăreşte în toată Europa până la sudul Scandinaviei şi latitudinea de 60° în nord, în
nordul Africii şi Asia Mică până la Iran.
În România este specie cuibăritoare a zonei de deal şi a munţilor joase, astfel îl putem
întâlni în dealurile din Dobrogea, în Subcarpaţi şi în Transilvania. Pe câmpie este rară.
Populaţia mondială: necunoscut
Populaţia europeană: 1 300 000 – 3 300 000
Populaţia din România: 65 000 – 87 000
Efectivele Europene sunt considerate stabile în momentul de faţă, dar în anii 1970-1990
populaţia europeană a suferit o scădere importantă.
Efectivele din România sunt considerate a fi în creştere, însă credem că acest fenomen
este numai unul tranziţional (vezi mai jos) şi probabil o scădere accentuată va avea loc
în viiotorul apropiat. De aceea considerăm că specia este vulnerabilă.
Perioada de cuibărit începe la sfârşitul lunii martie, majoritatea perechilor încep însă
cuibăritul în prima parte a lunii aprilie. Cuibăritul, inclusiv cuibarul înlocuitor poate
prelungi până în august.
Îşi construieşte cuibul pe pământ, de obicei sub un smoc de iarbă, copaci tinere, sau
rareori la baza tufişurilor sau în loc deschis. Ca să fie ferit de soare, cuibul de obicei are
o orientaţie între nord-vest şi sud-est. Femela îşi construieşte cuibul într-o gaură săpată
cu ciocul, din material vegetal. Masculul de obicei nu ajută femela, dar el este cel care
alege locul cuibului. Cuibul este mai adânc decât la ciocârlan (Galerida cristata) sau la
ciocârlia de câmp.
Cuibarul de obicei conţine 4-5 ouă, cazurile cu 3 sau 6 ouă sunt rare. Oul este alb cu
pete maronii de diferită mărime. Petele pot alcătui o bandă pe capătul lat. Femela
începe clocitul la penultimul sau ultimul ou depus şi clocitul durează 11-15 zile. Masculul
nu cloceşte. Ieşirea puilor din ou este sincronizată şi de obicei petrec 9-10 zile în cuib.
După părăsirea acestuia însă mai durează 2-4 zile până când devin zburători şi
perioada independenţei este şi mai lungă.
O pereche în condiţii optime poate cuibări şi de trei ori anual, însă majoritatea perechilor
sunt nevoiţi să facă cuibar înlocuitor. Astfel se întâmplă că o pereche construieşte 6-7
cuiburi şi femela depune peste 20 de ouă într-un an.
În perioada de cuibărit hrana este alcătuit preponderent de arthropode culese de pe
pământ sau de la partea inferioară a vegetaţiei. Puii sunt hrănit exclusiv cu arthropode,
adulţii consumând şi sămânţe. În afara perioadei de cuibărit sămânţele devin mai
importante.
Este o specie migratoare de distanţă scurtă, petrecând iarna în Mediteraneană. Primele
exemplare sosesc înapoi în ultimele zile a lunii februarie – începutul lunii martie
(depinde de vreme) şi majoritatea exemplarelor deplasează spre sud în octombrienoiembrie.
După al doilea război mondial populaţia vest-europeană a ciocârliei de pădure a crescut
semnificativ datorită viilor, livezilor şi terenurilor agricole abandonate. În mijlocul anilor
1950 însă a început o scădere, care a continuat până în zilele noastre. Deşi nu există
date, este foarte probabil, că în România a existat un proces similar după 1990, când
agricultura intensivă în multe locuri a fost schimbată de una extensivă. Astfel multe vii,
livezi şi terenuri agricole au fost abandonate, care a favorizat ciocârlia de pădure. În
prezent specia este destul de comună, România susţinând o populaţie semnificativă.
Odată cu intrarea în Uniunea Europeană este de aşteptat o intensificare a agriculturii,
respectiv o schimbare de la metodele extensive la cele intensive. Totodată va scădea şi
numărul rumegătoarelor domestice ţinute în mod tradiţional, care va conduce la
abandonarea sau transformarea, şi astfel dispariţia păşunilor şi a fânaţelor. Aceste două
procese vor conduce la dispariţia habitatului ciocârliei de pădure şi scăderea populaţiei
cuibăritoare, asemănător ţărilor de vest.
Pentru protejarea speciei este nevoie de menţinerea pajiştilor, mai ales a păşunilor cu
tufişuri în zona de deal şi în munţi joase, acesta fiind habitatul preferat a ciocârliei de
pădure în România. Deşi nu există studii, un impact semnificativ pot avea şi câinii şi
pisicile vagabonzi, care pot jefui cu uşurinţă cuiburile, acestea fiind construite pe
pământ.
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Muscarul Mic
Ficedula parva
Red-breasted Flycatcher
A320
Statement about threats and conservation measures needed
Este cea mai mică specie de muscar din europa, lungimea corpului fiind în medie 11,5
cm. Lungimea aripii este 63-72 cm. Greutatea este 8,5-11,5 g.
În zbor se mişcă uşor, cu bătăi de aripi rapide, adeseori asemănător pitulicelor. Altă
dată se comportă ca şi celălalţi muscari, aşteptând la un loc de observaţie şi capturând
prada cu un zbor rapid, după ce se întoarce la locul de observaţie.
Partea superioară a adulţilor este uniform maronie, cu excepţia capului, care la masculii
bătrâni este gri. În jurul ochilor au un inel alb. Guşa şi partea superioară a pieptului la
masculii bătrâni este roşu-portocalie, ceea ce crează senzaţia unui măcălandru
(Erithacus rubecula) mic. Femelele au această regiune de culoare cremă. Abdomenul la
ambele sexe este alb. Coada este relativ lungă şi are un desen caracteristic: o bandă
terminală şi rectrice centrale negre, astfel fiind asemănător pietrarilor.
Juvenilii, în afara penelor de zbor, au un penaj complet diferit. Partea superioară este
maronie-roşcată cu pete gălbuie iar partea inferioară mai gălbui cu pete închise. După
prima năpârlire parţială devin asemănătoare femelelor, dar supraalarele mari sunt
juvenile, cu pete gălbuie. Masculii de prima vară (al doilea an) sunt asemănătoare
femelelor. Culoarea roşie de pe guşa şi pieptul masculilor începe să apară abia în al
treilea an de viaţă.
Adulţii fac năpârlire totală în vară şi parţială în iarnă, iar juvenilii parţială în vară şi în
iarnă.
În timpul migraţiei are o voce caracteristică, puţin asemănătoare vocii privighetorii
(Luscinia luscinia/megarhynchos) sau a ochiuboului (Trogldytes troglodytes): krrrrrrt.
Alte voci: un scurt zri, sau tek, când este deranjat un sunet disilabic dilu sau duli.
Cântecul este iarăşi caracteristică: începe cu câteva sunete înalte, urmând o parte
ritmică cu sunete disilabice iar terminând cu un şir de sunete descendente, această
ultimă parte fiind puţin asemănător cu cântecul pitulicei fluierătoare (Phylloscopus
trochilus): zr...zri...zri...titt-î titt-î titt-tî tî tî tî.
În majoritatea arealului de răspândire preferă pădurile de foioase sau mixte (foioase –
conifere), dar în nord cuibăreşte şi în păduri de conifere. Adeseori îl găsim în apropierea
apelor curgătoare şi preferă pădurile cu copaci înalţi şi subarboret dezvoltat. În timpul
migraţiei poate fi întâlnit şi în alte habitate cu copaci sau tufişuri.
În România preferă pădurile de fag şi cele mixte de fag-brad-molid. Posibil să
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cuibărească şi în pădurile de carpen-tei-stejar din Podişul Nord-Dobrogean.
Limita vestică a arealului se află în Europa centrală. În nord cuibăreşte în sudul
Scandinaviei, iar în est până la Siberia. În sud cuibăreşte în Bulgaria, Krimea, Caucas
până la Munţii Elbruz.
În România este răspândit pe tot teritoriul Carpaţilor, fiind o specie comună a făgetelor
Carpaţilor Orientali şi Meridionali. În Munţii Banatului şi în Munţii Apuseni densitatea
perechilor cuibăritoare este mai mică. Perechi cuibăritoare au fost identificate şi în
interiorul Transilvaniei (Podişul Hârtibaciului). Probabil cuibăreşte şi în pădurile Podişului
Nord-Dobrogean.
Populaţia mondială: necunoscută
Populaţia europeană: 3 200 000 – 4 600 000
Populaţia din România: 360 000 – 512 000
Atât populaţia europeană cât şi cea românească este considerată stabilă. Noi credem
însă, că efectivele din România sunt în scădere datorită defrişărilor excesive din ultimii
ani.
Perioada de cuibărit începe în luna mai, majoritatea păsărilor având cuibar complet în a
doua parte a lunii. Cuibăreşte numai odată pe an.
De cele mai multe ori îşi construieşte cuibul în scorburi, dar s-au găsit cuiburi şi în aer
liber, la o înălţime de 1,2-21 m de la pământ. Cuibul este construit aproape exclusiv de
femelă din materiale vegetale – de cele mai multe ori muşchi – şi este căptuşit cu pene
şi păr.
Cuibarul de obicei conţine 5-6 ouă, dar mai rar poate avea şi 4 sau 7. Culoarea de bază
a oului este cremă cu pete fine roşiatic-maronii. Femela începe clocitul după depunerea
ultimului ou şi durează 12-13 zile. Masculul nu ajută în clocit. Puii sunt hrăniţi de ambii
părinţi şi părăsesc cuibul după 12-13 zile. După părăsirea cuibului mai sunt hrăniţi o
perioadă de timp până ce devin independenţi.
Hrana constă predominant de insecte şi alte nevertebrate. În timpul perioadei de cuibărit
îşi procură harana mai ales în coroana copacilor, mişcând rapid, ca pitulicele, dar
câteodată vânează ca celălalţi muscari. Mai rar poate culege hrana şi de pe partea
inferioară a vegetaţiei sau de pe pământ. În timpul migraţiei şi la locurile de iernare
mişcă mai mult în partea inferioară a vegetaţiei (subarboret, tufişuri).
Este o specie migratoare de distanţă lungă, fiind unul dintre foarte puţinele specii
cuibăritoare din România, care migrează în sud-est, petrecând iarna în Pakistan şi
India, nu în Africa. Soseşte înapoi în masă în prima parte a lunii mai, masculii ajungând
primii. În toamnă migarţia ceea mai intensă poate fi observată în a doua parte a lunii
septembrie, dar câteva exemplare sunt prezenţi până în octombrie. O migraţie de
toamnă foarte intensă a speciei se poate observa în Dobrogea.
Fiind o specie cuibăritoare în scorburi, are nevoie de lemn uscat, în picioare, pentru
cuibărit. Astfel de condinţii se întâlnesc în pădurile bătrâne şi necurăţate. Scoaterea
lemnului mort în picioare limitează deci densitatea speciei.
O altă ameninţare, mult mai importantă, constă în defrişările excesive ce au loc
momentan în România.
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Sfrâncioc Roşiatic
Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Red-backed Shrike
A338
Pasăre de dimensiuni mici, are lungimea corpului de 18 cm. Este oaspete de vară,
cuibăreşte în perioada mai – iulie; ponta este formată din 5 – 6 ouă, clocite de femelă
timp de 14 zile. Puii sunt nidicoli. Este specie solitară.
Este o pasăre mai mare decât vrabia şi mai frumos colorată. Masculul are spatele maro
– castaniu, creştetul şi ceafa gri – cenuşiu, coada negru cu alb pe margini. Ventral este
alb cu tentă spre roziu. Pe frunte prezintă o dungă neagră foarte subţire, care trece şi
peste ochi. Femela şi juvenilii sunt maro cu linii transversale semilunare pe spate şi pe
piept. La femelă, coada este maro cu puţin alb la baza bordurii rectricelor externe.
Ciocul este puternic şi încovoiat la vârf. Strigătul este scurt şi dur: “zec” sau “chec”.
Cântecul nupţial este de slabă intensitate, imitând cântecul altor păsărele.
Este prezent în lizierele pădurilor mari de deal şi de luncă, în poieni, în zone deschise
cu tufe multe, parcuri şi grădini. Mai poate popula şi mărăcinişurile aflate de-a lungul
pâraielor.
Este răspândit şi cuibăreşte în toată Europa şi Asia, dar iernează în Africa. În România
este răspândit în toată ţara, până la altitudinea de peste 1200 m.
Populaţia europeană este constantă. Între anii 1970 - 1990 specia s-a aflat într-un declin
moderat, dar în prezent sunt în Europa între 6.300.000 – 13.000.000 perechi clocitoare.
În România sunt estimate între 1.500.000 şi 2.600.000 de perechi clocitoare.
Specia este oaspete de vară, ce preferă cuibărească în arbori sau în arbuşti. Cuibul
este amplasat pe crengi laterale sau în interiorul coroanei, fiind construit în special de
femelă şi căptuşit cu păr, lână, muşchi sau pene. În luna mai femela depune 5 – 6 ouă,
clocindule timp de 14 – 16 zile. Masculul aduce hrană la cuib şi păzeşte terirtoriul. După
eclozare, femela acoperă puii nidicole încă 5 – 7 zile, iar după 12 – 16 zile aceştia
părăsesc cuibul. Puii devin complet independenţi după încă 14 zile. Dacă, forţate de
condiţiile de mediu, pe un teritoriu mai mic clocesc mai multe perechi de sfrâncioc
roşiatic, acestea îşi delimitează teritorul şi nu se deranjează.
Hrana este formată din insecte, şoareci, şopârle şi uneori păsărele. La fel ca şi celelalte
specii de sfrâncioc şi sfrânciocul roşiatic, are obiceiul să înfingă prada în spinii plantelor
sau în sârma ghimpată.
În România specia este protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia de la Berna), Directiva
Păsări 79/409/EEC, O.U. 57/2007 – Anexa III, privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Specia nu este permisă la vânătoare, fiind ptotejat prin Legea 407/2006 (contravenţia se
pedepseşte cu amendă de 55 de euro/exemplar).
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Sfrâncioc cu Frunte Neagră
Lanius minor (Gmelin, 1788)
Lesser Grey Shrike
A339
The Lesser Grey Shrike breeds in central and Se Europe in open country with isolated
trees and bushes Told from Great Grey Shrike by smaller size, slightly shorter tail, more
upright posture and black forehead; white wingbar short but broad Juvenile lacks black
on forehead (thus has a mask like Great Grey's) and has upperparts barred Song very
like Woodchat Shrike's but is perhaps a little harder in intonation and slower in tempo.
Sftrânciocul cu frunte neagră se aseamănă cu sfrânciocul mare, dar este mai mic decât
acesta, coada este proporţional mai mică. Adultul are pe frunte o dungă neagră, care se
prelungeşte peste ochi şi spre ceafă. Aripile sunt scurte şi negre şi au câte o pată albă.
Ventral este de culoare albă cu o tentă roşietică. Spatele este cenusiu cu negru, iai
coada este de asemeni neagră. Au capul mare şi ciocul încovoiat la vârf şi puternic.
Zborul este ondulatoriu şi destul de jos. Juvenilii nu au negru pe frunte, iar partea
superioară a corpului este cafeniu dungată. Cântecul este ca un fluierat, dar cu intonaţie
puternică. Preferă să stea pe firele de telegraf sau solitari în vârful tufişurilor.
Preferă regiunile deschise, zonele de silvostepă, liziere şi culturile agricole cu copaci
izolaţi, tufişuri şi subarbuşti. Mai poate fi prezent şi în livezi bătrâne şi parcuri mari.
Specia este răspândită în Europa Centrală şi de Sud, precum şi în Asia Mică. Iernează
în Africa de sud. În România este răpsândit pe întreg teritoriul.
Populaţia europeană este estimată în prezent, între 600.000 – 1500.000 de perechi
clocitoare. Începând din anii 1970 specia se află într-un declin moderat, care s-a extins
şi peteritoriul ţării noastre. În România sunt în prezent între 350.000 – 800.000 de
perechi clocitoare.
Sfrânciocul cu frunte neagră este oaspete de vară în România. Cuibul este amplasat în
coroana arborilor, arbuşti sau în tufe, pe o ramură groasă sau lângă tulpină. Este
alcătuit din ramuri şi resturi vegetale, fiind căptuşit cu ierburi, lână şi frunze de pelin. La
sfârşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai, femela depune 5 – 6 ouă, iar incubaţia
durează 15 zile şi este asigurată de ambii parteneri. Puii sunt nidicoli şi pleacă din cuib
după 14 zile, dar devin independenţi după un timp mai înmdelungat. În general este
specie solitară, dar uneori poate alcătui colonii, însă cuiburile se vor afla afla la distanţe
foarte mari unele de altele. Hrana este formată din insecte şi din rozătoare mici, pe care
uneori le înfing în spinii plantelor sau în sârma ghimpată a gardurilor.
În Europa specia se află într-un declin moderat continuu, iar în România este protejată
prin Legea 13/1993 (Convenţia de la Berna), Directiva Păsări 79/409/EEC, O.U.
57/2007 – Anexa III, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor

naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Specia nu este permisă la vânătoare, fiind ptotejat prin Legea 407/2006 (contravenţia se
pedepseşte cu amendă de 55 de euro/exemplar).
Populaţia clocitoare poate fi afectată de tăierea pâlcurilor de arbori şi de arbuşti.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
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350,000 – 800,000 de perechi
clocitoare în România



zonele de silvostepă, liziere şi
culturile agricole cu copaci
izolaţi, tufişuri şi subarbuşti;
mai poate fi prezent şi în livezi
bătrâne şi parcuri mari



*

• Structure of
associated
vegetation layers

zonele de silvostepă, liziere şi
culturile agricole cu copaci
izolaţi, tufişuri şi subarbuşti;
mai poate fi prezent şi în livezi
bătrâne şi parcuri mari



*

• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

şiruri de plopi sau livezi



*

hrana este formată din insecte
şi din rozătoare mici



• Agricultural
operations

populaţia clocitoare poate fi
afectată de tăierea pâlcurilor
de arbori şi de arbuşti,
intensificarea agriculturii, etc
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DIRECT
Quantity
• Population size
(national)

în România este prezent pe întreg
teritoriul

INDIRECT
Habitat extent
• Area of habitat(s)
containing species

este întâlnit frecvent în zona de
silvostepă şi în agrocenoze

Habitat condition

Maintenance
requirements
• Availability of food /
prey
Disturbance
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Cormoranul Mic
Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773)
Pygmy Cormorant
A393
Este cel mai mic dintre cormorani, având 50 de cm lungimea corpului. Este oaspete de
vară, dar unele exemplare pot ierna în Delta Dunării. Cuibăreşte în colonii mixte cu
stârci şi cormorani mari. Ponta este formată din 4 – 6 ouă, iar incubaţia durează 27 – 30
de zile. Are statut de specie vulnerabilă.
Cormoranul mic se deosebeşte de celelalte specii de cormoran, datorită dimensiunilor
mult mai mici ale corpului, precum şi datorită proporţionării diferite. Capul este mai mic,
ciocul mai scurt, iar coada mult mai lungă. În penajul nupţial capul şi gâtul sunt marocastaniu închis, corpul negru-verzui strălucitor, cu pete mici lunguieţe albicioase,
prezente la ambele sexe. În timpul verii aceste pete dispar, iar bărbia devine albicioasă
şi pieptul capătă nuanţe maro-roşiatice. Juvenilii sunt maro închis pe spate, cu bărbia şi
abdomenul albicioase şi ciocul gălbui. Zboară cu bătăi de aripi mai dese decât ale
cormoranului mare, intercalate cu scurte planări. Înoată, scufundat în apă, iar apoi se
aşează pe diferite suporturi, cu aripile întinse, pentru a se usca. Puii sunt iniţial golaşi,
dar curând se acoperă cu puf maro închis. Au ciocul negru. Penele de pe aripi apar
după 14 zile şi sunt definitive după 6 săptămâni. În perioada de cuibărit emit sunete
asemănătoare unui lătrat.
Preferă malul apelor dulci, râuri, bălţi, lacuri, care au suprafeţe întinse de stufăriş sau
vegetaţie arbustivă, în special sălcii. Se hrănesc în perimetrul eleşteielor piscicole.
Are o răspândire limitată, cu caracter local în sud-estul Europei, zona Mării Caspice,
Marea Neagră, Crimeea, Asia Mică, sud-estul Iraqului şi nordul Iranului. În România
este prezent în Delta Dunării, dar şi bazinul unor râuri mari, Dunăre, Olt şi Prut.
Populaţia clocitoare europeană este estimată la aproximativ 39000 de perechi,
reprezentând peste 75% din populaţia globală a speciei. În perioada 1970 – 1990, dar şi
ulterior (1990 – 2000), specia a suferit un declin moderat, însă populaţiile cheie din
Rusia şi Azerbaidjan au fost stabile sau au crescut. Deşi pe plan global specia este
ameninţată, în Europa este considerată doar vulnerabilă.
În România, efectivul clocitor este de 6000 – 8500 de perechi.
Este oaspete de vară, fiind rar întâlnit iarna, mai ales în sudul şi sud-estul ţării.
Cuibăreşte în colonii, în arbuşti pe lângă lacuri şi râuri, deseori împreună cu egrete şi
stârci. Uneori cuibăreşte şi în stuf. Cuibul, atunci când este construit în copaci, este
alcătuit din ramuri căptuşite cu ierburi având la mijloc o cupă adâncită, fiind refolosit mai
mulţi ani succesivi şi înălţat în fiecare an. Cuiburile din stuf au forme piramidale şi sunt
relativ înalte. Sezonul de reproducere începe la sfârşitul lui aprilie până la sfârşitul lui
mai şi este întârziată faţă de cea a cormoranului mare, atunci când coloniile sunt
comune. Ponta este din 4 – 6, rar 7 ouă eliptice, lungi, albe, cu un strat neregulat
zgrunţuros şi aspru, de materie cretoasă, cu insule netede, albastre-pal. Incubaţia
începe cu primul ou depus şi durează 27 – 30 de zile. Puii nidicoli ies la intervale de
timp, având mărimi diferite; sunt hrăniţi şi îngrijiţi de ambii părinţi. Dacă sunt alarmaţi
sau speriaţi, regurgitează hrana. La 6 săptămâni părăsesc cuibul, dar nu şi colonia.
Sunt independenţi la circa 10 săptămâni. Hrana este formată din peşte mărunt şi,

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

uneori, chiar lipitori.
În Europa, este o specie vulnerabilă, iar în România, specia este protejată prin legea
13/1993 (Convenţia de la Berna), Directiva Păsări 79/409/EEC, Legea 13/1998
(Convenţia de la Bonn), O.U. 57/2007 – Anexa III, privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Este interzisă la
vânătoare, fiind protejată prin Legea 407/2006, iar contravenţia se pedepseşte cu o
amendă de 410 euro/exemplar. Apare în Lista Roşie a Păsărilor din România, având
statut de specie vulnerabilă.
Cormoranul mic este specie ihtiofagă şi de aceea este ameninţată de către pescari,
care îi pot împuşca sau le pot distruge cuiburile. Alţi factori limitativi: moartea
accidentală prin înec în plasele pescăreşti, poluarea. Crearea unor suprafeţe acvatice
populate cu peşte lipsit de importanţă economică ar reduce presiunea exercitată de
păsări în fermele piscicole.
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Gâsca cu Gât Roşu
Branta ruficollis (Pallas, 1769)
Red-breasted Goose
A396
The Red-breasted Goose breeds on Siberian tundra, in groups on steep river banks,
preferably close to nest of Peregrine or Rough-legged Buzzard for protection Winters
mainly in SW Asia, but odd birds join flocks of other geese and migrate to W Europe.
Small, with rather thick neck and very small bill Broad white flank stripe on black body is
a better fieldmark at a distance (also in flight) than chestnut – red breast. Juvenile has a
smaller chestnut cheek patch than adult. Call a shrill, staccato” ki-kwi”.
Este de dimensiuni mici, cu gâtul gros. Ciocul este scurt şi negricios la fel ca picioarele.
Gâtul, guşa şi o parte din obraji sunt de culoare roşie; pieptul roşu–castaniu se remarcă
doar în condiţii de luminozitate. De la distanţă, flancurile şi subcodalele albe, în contrast
cu corpul negru, constituie semn distinctiv. Capul este negru şi prezintă două pete
laterale de culoare albă. Este uşor de recunoscut datorită plastronului de culoare roşie
din partea anterioară a corpului. Juvenilii au pata castanie de pe obraz mai mică decât
adultul. Emite un strigăt ascuţit, sacadat: „chi-cui”.
Cuibăreşte în tundra vest-siberiană, pe malurile abrupte ale râurilor. În cartierele de
iernare poposeşte noaptea pe bălţi, iar dimineaţa zboară spre locurile de hrănire –
terenurile cultivate cu grâu de toamnă, alte culturi agricole sau pajişti.
În prezent, iernează în vestul Mării Negre, în Dobrogea şi estul Munteniei, parţial în
Bulgaria, În timpul pasajului de toamnă a fost observată şi în bazinul râului Prut.
95% din populaţia globală iernează în apropierea Mării Negre în sud-estul Europei. În
România în perioada noiembrie – decembrie populaţia evaluată ajunge la aproximativ
50.000 de exemplare, iar în luna ianuarie sunt prezente între 4300 – 21.500 de indivizi.
În România este oaspete de iarnă în perioada noiembrie – martie. Soseşte în mod
obişnuit în a doua jumătate a lunii octombrie. În cartierul de iernare se asociază în
stoluri mixte cu gârliţa mare. Prezentă în special în Dobrogea apare în numar
semnificativ şi în zonele umede situate de-a lungul Dunării, în special în zona Călăraşi.
În număr mic urcă de pe Dunăre pe Olt fiind prezentă uneori şi în Transilvania.
Are statut de protecţie în întreg arealul de răspândire, inclusiv, în România, unde este
protejată prin legea 13/1993 (Convenţia de la Berna), Directiva Păsări 79/409/EEC,
Legea 13/1998 (Convenţia de la Bonn – Anexa II), O.U. 57/2007 – Anexa III, privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice. Este interzisă la vânătoare, fiind protejată prin Legea 407/2006, iar cuantumul
despăgubirilor în caz de contravenţie este de 1350 de euro/exemplar. Apare în Lista
Roşie a Păsărilor din România, având statut de specie periclitată.

Evitarea deranjului la locurile de înoptare prin interzicerea folosirii bărcilor pe lacurile
unde înoptează în perioada octombrie - martie. Cursuri pentru vânători pentru o mai
bună identificare a speciei. Este o specie dependentă pentru hrănire de culturile de grâu
de toamnă şi împreună cu gârliţa produc scăderea cantităţii de grâu recoltat în zonele
de hrănire. Evitarea deranjului succesiv la locurile de hrănire şi plata de compensaţii
fermierilor.
Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Attribute

Acceptable limits

FC

MP

Comments on attribute assessment

in România în perioada
noiembrie – decembrie
populaţia evaluată ajunge la
aproximativ 35,000 de
exemplare, iar în luna ianuarie
sunt prezente între 4,300 –
21,500 de indivizi



no reduction of breeding sites



*

• Structure of
associated
vegetation layers

terenurile cultivate cu grâu de
toamnă, rapiţă, etc



*

• Maintenance of
specific habitat
features supporting
the species

Gâştele cu Gât Roşu pot
înnopta pe lacurile întinse din
complexul lagunar Razelm Sinoe
Lacul Techirghiol este unul din
locurile unde gâştele se
concentrează atunci când
temperatura scade foarte tare
şi locurile de înnoptat sunt
îngheţate prezenţa unor
terenuri cultivate extensive cu
cereale (în special grâu de
toamnă) sau rapiţă



*

grâu de toamnă, rapiţă, etc



• Agricultural
operations

un factor important ar putea fi
şi starea precară din ultimii ani
a suprafeţelor mari de terenuri
agricole, destinate cultivării cu
grâu de toamnă;
situaţia este provocată atât de
schimbările climatice (seceta
din ultimele veri şi toamne), dar
şi de alţi factori



Alte surse de

Botnariuc, N., Tatole, Victoria & colab., 2005 – Cartea Roşie a vertebratelor din

DIRECT
Quantity
• Population size
(national)

în România este oaspete de iarnă în
perioada noiembrie – martie unerori
poate sosi şi în a doua jumătate a
lunii octombrie

Population
dynamics
• Population losses
INDIRECT
Habitat condition

în timpul migraţiei se pot opri foarte
scurt timp şi în perimetrul unor
eleşteie piscicole, din bazinul unor
râuri mari (Cârja – Maţa – Rădeanu)

Maintenance
requirements
• Availability of food /
prey
Disturbance
trebuie amintită aici şi vânătoarea,
dar şi alungarea păsărilor de pe
terenurile agricole unde ele se
hrănesc

informare
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A397 Tadorna ferruginea
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Călifar Roşu
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
Ruddy Shelduck
A397
Pasăre deosebit de frumoasă, de dimensiuni mari, lungimea corpului ajunge la 60 cm.
Este oaspete de vară şi cloceşte în zona Dobrogei. Ponta este formată din 8 – 12 ouă
clocite de către femelă timp de 27 – 29 de zile. Cloceşte în cuiburi solitare, amenajate în
vizuini adânci săpate în maluri sau în scorburile copacilor. Pe plan european este
declarată specie vulnerabilă, iar în România este specie critic periclitată.
Călifarul roşu este o pasăre mare, de culoare maro-portocaliu, iar capul puţin mai
deschis la culoare. Prezintă o bandă albă longitudinală, vizibilă în zbor, atât pe
suprafaţa superioară cât şi pe cea inferioară a aripilor, care sunt bicolore – oglinda este
verde. Masculul prezintă o dungă neagră, îngustă, în jurul gâtului. Puii sunt acoperiţi cu
puf maro-gălbui pe partea dorsală şi alb pe partea ventrală. Sunt asemănători cu cei ai
călifarului alb, dar fără pete. Ciocul, picioarele şi labele sunt negre. Emite un sunet
sonor nazal: „a-onc” şi un strigăt gâlgâitor: „pu-ru-ru”.
Este prezent în apropierea lacurilor dulci sau salmastre sau de-a lungul râurilor mari cu
maluri abrupte. Călifarul roşu este mai terestru decât călifarul alb şi preferă zonele
uscate de câmpie şi stepă cu eventuale stânci sau copaci scorburoşi.
Călifarul roşu este răspândit din sud-estul Europei, până în Siberia şi China, dar şi în
nord-vestul Africii. Ţinuturile din vestul Mării Negre, constituie extremitatea vestică a
arealului european. În România, este foarte rară, cuibărind doar pe insula Popina, în
complexul Razim – Sinoie, fiind pe cale de dispariţie ca specie clocitoare; în interior,
apare rar şi cu efective foarte mici, în timpul migraţiei. În literatură este consemnată
dispariţia sa de pe valea Dunării.
Specia se află în declin pe tot arealul european. Cele ami importante efective fiind
consemnate în Bulgaria – 85 de perechi, şi Ucraina – 150 de perechi clocitoare. Specia
a suferit o diminuare accentuată între anii 1970 – 1990; populaţia cheie din Turcia a
scăzut dramatic cu o rată de peste 30% de-a lungul a numai trei generaţii.
În România, a devenit extrem de rară, fiind observate sporadic 10 – 20 perechi.
Este oaspete de vară care poate fi întâlnit din martie până la sfârşitul lui octombrie sau
chiar noiembrie, în funcţie de condiţiile climatice ale anului respectiv. Cuibul este o
adâncitură în vizuini din malurile lacurilor sau ale Dunării sau poate fi plasat în scorburi
de copaci bătrâni. S-au semnalat cuiburi în găuri din faleze, în ruine sau chiar în cuiburi
vechi şi mari ale altor păsări. Sezonul de reproducere începe la sfârşitul lunii martie,
început de aprilie, când femela depune 8 – 12 ouă, mai rar 16, sub-eliptice, de culoare
alb - crem, netede, uşor lucioase. Incubaţia durează 27 – 29 de zile, fiind asigurată

Măsuri luate şi
necesare pentru
ocrotire

numai de către femelă, masculul menţinând contactul cu cuibul de la distanţă. Puii
nidifugi sunt conduşi la apă de ambii părinţii. Familia poate rămâne împreună până
toamna, dar puii scoşi în acelaşi an formează, uneori, creşe supravegheate de câţiva
adulţi. Pot zbura la circa 55 de zile, devenind independenţi. Hrana este formată din
vegetale sau mici animale acvatice.
Specie considerată vulnerabilă pe plan european. În România, a devenit extrem de rară,
fiind declarată Monument al Naturii (Comisia Monumentelor Naturii). Specia este
protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia de la Berna), Directiva Păsări 79/409/EEC,
Legea 13/1998 (Convenţia de la Bonn), O.U. 57/2007 – Anexa III, privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a flori şi faunei sălbatice.
În România, este o specie rară şi se află sub protecţie strictă, fiind interzisă la vânătoare
prin Legea 407/2006 (contravenţia se pedepseşte cu amendă de 1350 de
euro/exemplar). Apare în Lista Roşie a Păsărilor din România, având statut de specie
critic periclitată.
Degradarea habitatelor, variaţiile de nivel ale apelor, îndulcirea lacurilor salmastre şi
presiunea antropică au dus la diminuarea efectivelor acestei specii. Situaţia precară a
acestei specii se datorează şi frumuseţii păsărilor, care a atras atenţia vânătorilor şi
doritorilor de trofee deosebite. Se impune ca necesitate imperioasă trecerea sub
ocrotire totală a siturilor unde sunt semnalate cuiburi de călifar.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
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Acvila de Câmp
Aquila heliaca (Linnaeus, 1758)
Imperial Eagle
A404
Este o pasăre de dimensiuni mari, lungimea corpului ajunge la 70 – 80 cm, iar
anvergura aripilor între 175 – 210 cm. Este specie parţial migratoare, care preferă
pădurile din regiunile joase şi subcarpatice. Femela depune 2 – 3 ouă pe care le
cloceşte timp de 43 de zile. Este o pasăre rară, ocrotită pe plan global.
Se cunosc două subspecii: cea spaniolă Aquila heliaca adalberti şi cea estică Aquila
heliaca heliaca. Acvila de câmp este o pasăre mare, putând fi confundată ca alură cu
acvila de munte. Adulţii sunt de culoare maro – negru, cu ceafa crem – deschis,
scapulare albe şi coada gri deschis în porţiunea mijlocie. Juvenilii sunt maro deschis cu
piptul brăzdat de dungi închise la culoare, iar partea inferioară a spatelui este alb – crem
pal. Remigele primare interioare sunt deschise la culoare, contrastând cu celelalte
remige întunecate. La forma vestică, adulţii au marginea frontală a aripii de culoare
albă. Juvenilii de adalberti au un penaj puţin mai roşcat decât ceilalţi şi nu prezintă dungi
întunecate de piept. Emite strigăte sonore, răguşite: “coc - coc”.
Este prezentă în zonele de deal şi câmpie cu pâlcuri de copaci şi păduri mici, unerori în
apropierea apei, în pădurile de luncă. Local poate fi găsită şi în pădurile din ţinuturile
subcarpatice, dar numai pe liziere.
Este răspândită discontinuu în Peninsula Blcanică, Slovacia şi Ungaria, până în Asia
centrală. În România este întâlnită în Dobrogea, Muntenia şi estul Transilvaniei, destul
de rar în Moldova.
În ultimii ani, populaţia europeană a suferit o diminuare accentuată a efectivelor, care sau redus cu până la 75%. În prezent, populaţia clocitoare din Europa este estimată între
850 – 1400 de perechi. În România se apreciază în prezent că există aproximativ 5 – 10
perechi clocitoare.
În România este specie parţial migratoare, ce preferă să cuibărească în arborii solitari
din câmp. Cuibul este amplasat în copaci, alcătuit din ramuri şi tulpini mai groase de
plante, este căptuşit cu diverse ierburi, rămurele şi în special ramuri cu frunze verzi.
Femela depune de obicei 2 – 3 ouă, pe care le cloceşte timp de 43 de zile împreună cu
masculul. La 28 de zile de la eclozare puii, care sunt nidicoli, abia reuşesc să se ridice
în picioare, iar după 50 de zile au penajul complet. Femela îi hrăneşte până la vârsta de
40 de zile, iar după 60 de zile aceştia zboară din cuib, devenind complet independenţi
abia după 14 – 21 de zile. Hrana este formată din mamifere mici, în special popândăi,
păsări, iar uneori chiar şi hoituri.
În Europa are statut de specie rară, fiind protejată şi pe plan global. În România este

necesare pentru
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protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia de la Berna), Directiva Păsări 79/409/EEC,
Legea 13/1998 (Convenţia de la Bonn), O.U. 57/2007 – Anexa III, privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi de
asemenea apare în Lista Roşie a Păsărilor din România, având statut de specie critic
periclitată.
Specia nu este permisă la vânătoare, fiind protejată prin Legea 407/2006 (contravenţia
se pedepseşte cu amendă de 2700 de euro/exemplar).
Se recomandă ocrotirea cuiburilor şi eventual amplasarea de cuiburi artificiale.

Favourable Condition Table (see <link to reference document>)
Absent - not prioritised
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Cocoş de Mesteacăn
Tetrao tetrix (Linné, 1758)
Black Grouse
A409
Statement about threats and conservation measures needed
Ca la toate speciile din familia cocoşilor sălbatici, şi la cocosul de mesteacăn ne întâlnim
cu dimorfism sexual accentuat. Masculul este mai mare decât femela având lungime de
50-55 cm şi o anvengură de 75-80 cm, cântăreşte 1-1,5 kg. Penajul cocoşului este
foarte caracteristic, făcând imposibilă confundarea speciei. Capul, gâtul, partea dorsală
şi coada sunt negru-albăstrui strălucitor, partea abdominală este neagră, subcodalele
albe. Aripile sunt negri-maronii cu o dungă albă lată, cu umărul şi supraalalele primare
albe. Partea de dedesubt a aripii este de asemenea albă. Forma coadei este
caracteristică speciei, rectricele sunt îndoite în forma de liră. Femela este mai mică
decât masculul, are lungimea între 40-48 cm şi anvengura între 65-75 cm, cântăreşte
0,9-1 kg. Penajul este destul de similar cu femela de cocoş de munte, dar femelea de
cocoş de mesteacăn este mult mai mică şi penajul ei este mai închisă. Este maro cu
dungi transversale negri, i se vede o pată albă la îndoitura aripii iar pe aripa deschisă
are o dungă albă. Ambele sexe au sprâncene roşii, ca şi cocoşul de munte. Juvenilii
sunt asemănători femelei.
Zborul este greoi, dacă nu este necesară ridicarea în aer mai degrabă aleargă rapid pe
sol.
Trăieşte în păduri de conifere, tufărişuri subalpine, arborete şi tufe din ţinuturi
mlăştinoase, vegetaţie ierboasă înaltă. Habitatul tipic este tranziţional între pădure
închisă şi teren deschis ca mlaştina, balta sau stepa. Prezenţa copacilor este esenţială
dar nu necesită arbori înalţi şi evită pădurile închise, ne întâlnim cu el des pe poiane sau
în vegetaţie marginală. Are nevoie de o gamă largă de plante speciale, care pot fi
prezente numai pe un habitat divers, cu caracter mozaic atât din punctul de vedere al
vegetaţiei cât şi al solului.
Este o specie sedentară care trăieşte în zona boreală, alpină, alpino-boreală, este
răspândită mai ales în câmpiile nordice. Specia poate fi întâlnită ca un relict glacial şi în
munţii din zona temperată, de exemplu în Alpi şi Carpaţi. Este prezent în Marea
Britanie, Scandinavia, Rusia, Polonia, Lituania, Estonia. Au mai rămas populaţii izolate
în Germania, Danemarca, Franţa is Olanda.
Populaţia europeană reprezintă 25-49% din populaţia globală, şi este estimată între 2,53,2 milioane de perechi. Între 1970-1990 a suferit un mare declin, după 1990 populaţia
din Rusia, care este cea mai mare de pe continent, a crescut semnificativ, dar
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totalmente populaţia europeană este înca în scădere. Populaţia din România este
stabilă dar datorită lipsei habitatelor cuibăresc numai 60-80 de perechi.
Hrana constă din plante pe tot cursul anului, dar rareori mănâncă şi insecte. De obicei
îşi caută hrana pe sol, iarna din cauza stratului gros de zăpadă urcă pe copaci unde
mănâncă frunze de conifere, mai ales pin de pădure. Hrana de obicei este alcătuită din
mugur şi frunze de mesteacăn şi afine. Iarna se hrăneşte şi cu frunze de ienupăr şi
jneapăn. Puii mici folosesc surse de hrană bogate în proteine, mănâncă insecte, mai
ales furnici.
Trăiesc în grupuri mici pe tot parcursul anului. Mărimea cetelor de obicei creşte pe
timpul iernii. Femelele şi masculii alcătuiesc grupuri separate.
Ritualul de împerechere a cocoşului de mesteacăn este foarte caracteristic. Jocurile
nupţiale încep primăvara dis de dimineaţă în terenuri deschise ca mlaştini, mlaştini cu
turbă, lacuri îngheţate, luminişuri de pădure. În aceste locuri numite „lek” se adună mai
mulţi cocoşi, de obicei 8-10 sau mai mulţi. În timpul rotitului masculii stau cu spinarea
încovoiată şi coada desfăcută larg în formă de liră. Strigătul nupţial este un fel de gurluit
sonor combinat cu sâsâituri rezonante. Cocoşii deseori se luptă între ele pentru
femelele care vizitează lek-ul.
Cocoşul de mesteacăn este poligam, nu sunt perechi, masculii nu contribuie la
creşterea puilor. Cuibul este făcut pe sol sau în copaci până la 6 m înălţime. Are 16-20
cm diametru, 4-6 cm adâncime şi este căptuşita cu ierburi şi muşchi. Găina depune 611 ouă pe care le incubează timp de 25-27 zile. Puii se dezvoltă rapid, după numai două
săptămâni sunt deja capabili de zboruri scurte, după trei luni sunt total independenţi de
mama lor.
Conform Uniunii Internaţionale de Conservarea Naturii (IUCN) cocoşul de mesteacăn
este o specie cu risc scăzut. Nu figurează în Conventia de la Bonn privind conservarea
speciilor migratoare de animale sălbatice, nici în Convenţia de la Washington pentru
comerţ cu specii pericilitate (CITES). În tara noastra este monument al naturii ocrotită de
lege, vănatul ei este interzis.
Cocoşul de mesteacăn este o specie foarte rară în România din cauza lipsei habitatelor.
Principalele surse de ameninţare sunt dispariţia habitatelor şi deranjarea de către
activitatea umană. Un pericol real constituie şi prădătorii, ca de exemplu vulpea sau
corbii care deseori mănâncă ouale.
În 1971 în Munţii Maramureş s-a infiinţat Rezervaţia faunistică de cocoş de mesteacăn
Cornu Nedeii - Ciungii Balasinii. La latitudinile temperate habitatul speciei este foarte
rară, aşadar cel mai important este ocrotirea habitatelor montane umede sau
mlăştinoase din ţară. De asemena este un obiectiv ca în Romania toate ariile, unde
cocoşul de mesteacăn este prezent să devină protejate prin lege.
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Şoim Dunărean
Falco cherrug (Gray, 1834)
Saker
A511
Statement about threats and conservation measures needed
Este o specie de şoim de talie mare, aproape la fel de mare ca şoimul de tundră. Silueta
în zbor este caracterizat prin aripi lungi şi late, coadă relativ lungă. În zbor activ se
deosebeşte de şoimul călător prin bătăi de aripi mai lente şi mai puţin puternice. În
general coloritul din sus este predominant maro lipsind tonurile gri şi albastru. Adulţii din
sus au un colorit maro, marginea penelor fiind roşiatic. Partea superioară a remigelor
primare sunt aproape negre fiind în contrast cu restul penelor superoare. Coada este
maro palid, penele aflate în mijloc sunt nemarcate, iar cele din margine fiind marcate cu
pete ovale albe. Partea de sus a capului are o culoare crem cu striaţii înguste închise.
Obrazul deasemena e crem fiind marginat de o barbetă închisă, care o desparte de
gâtul de acceaşi culoare. Partea inferioară a păsării are o culoare de bază albă cu pete
mai mult (partea exteriaoră a flancurilor) sau mai puţin (piept) proeminente. Partea
inferioară a aripii este palidă, în unele cazuri chiar şi translucent cu vârful remigiilor
primare negre. Subalarele sunt striate închis. Femela este considerabil mai mare decât
masculul.
Juvenilii în general sunt mai închişi atât din sus cât şi din jos. Partea de sus a capului,
obrajii şi părţile inferioare a corpului sunt striate mai pronunţat. Contrastul dintre
subalare şi remige este mai vizibil decât la adulţi.
Anvergura aripii: 105–129 cm; lungimea corpului: 47–55 cm; greutatea medie: 730-950
g la mascul şi 970-1300 g la femele.
În palearcticul de Vest cuibăreşte la latitudini medii continentale. Poate fi întâlnit pe şes,
câmpii şi stepe şi silvostepe până la poalele munţilor unde habitatul şoimului este
marginat sau se suprapune parţial cu zone împădurite. Vânează în locuri deschise pe
pajişti, habitate umede sau chiar şi pe terenuri agricole, unde rozătoarele sunt
abundente. Poate vâna la o distanţă de până la 20 de km de la cuib. În partea estică a
arealului de răspândire este prezent în podişuri înalte şi munţi la o altitudine de 26004000 m, unde cuibăreşte aproape exclusiv pe stânci. Populaţia din Dobrogea cuibăreşte
pe stânci şi vânează în mare parte popândăi. În afara perioadei de cuibărire poate fi
întâlnit vânând într-o mare varietate de habitate de la deşerturi până la coasta mărilor,
dar rareori părăseşte zonele însorite cu ploaie puţină.
Este o specie cu răspândire estică. Parte cea mai vestică a arealulului de cuibărire fiind
depresiunea Carpatică. În Europa cuibăreşte în Austria, Ungaria, Croaţia, Cehia,
Slovacia, România, Moldova, Bulgaria, Ukraina şi Russia. În Asia teritoriile de cuibărit se
desfăşoară până în Mongolia. Aria de cuibărire se suprapune în mare cu distribuţia
speciei de pradă cel mai important, popândăul.
În momentul de faţă date certe despre cuibăritul speciei provin doar din Dobrogea. În
trecut a cuibărit şi în partea de V şi S a ţării. Observaţii recente indică că specia poate
reveni ca cuibăritor pe câmpia de vest, unde sunt întâlnite tot mai des păsări, care
provin din populaţia din Ungaria. Studii de telemetrie satelitară arată că păsările tinere
frecventează des partea vestică a ţării, şi în unele cazuri chiar centrul Transilvaniaei.
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Populaţia globală este estimată la 7.200-8.800 perechi cu o descreştere accentuată. Nu
se cunoaşte mărimea populaţiei din partea eurasiatică a arealului de răspândire a
speciei. Populaţia europeană a suferit o descreştere accentuată în jurul anilor 1970.
Acesta era estimată la 360-540 perechi în 2004 fiind în descreştere. Datorită activităţilor
accentuate de conservare în unele ţări europene (Germania, Polanda, Slovacia şi
Ungaria) populaţia de şoim dunărean s-a stabilizat şi este în continuă creştere.
Populaţia din ţară în 2004 era estimat la 5-10 perechi, care este în descreştere. În anii
următori populaţia din ţară poate să atingă un trend pozitiv dacă se vor aplica metode
practice de conservare în partea vestică a ţării, deoarece populaţia vecină din Ungaria
începe să se extindă şi în România.
Specia cuibăreşte solitar. La fel ca celelalte specii de şoim nu îşi contruieşte cuib.
Ocupă cuiburile construite de alte specii de păsări, de cele mai multe ori de Corvidae,
alte specii de păsări răpitoare, de berze sau stârci. În alegerea locului de cuibărit are un
rol important vizibilitatea bună din cuib şi accesibilitatea bună din aer. Perechile care
cuibăresc la poalele munţilor preferă cuiburile construite de corbi pe stâncări. În locurile
de altitudine joasă, câmpii, şesuri cuibăreşte de preferinţă pe copaci singuratici sau în
pîlcuri mici de copaci, ocupând cuiburile de codalb, acvilă de câmp, sau de alte specii
de păsări răpitoare. După anii ’80 populaţia de corbi din Europa (care de altfel a suferit
un declin accentuat înaintea anilor ’80) a început să crească şi au început să
cuibărească pe stâlpuri electrice ale liniilor de înaltă tensiune. Concomitent cu corbii şi
şoimii au început să cuibărească pe stâlpi electrice în cuiburile acestora. Ocuparea
teritoriului de cuibărire, poate avea loc iarna sau toamna anului precedent cuibăririi.
Perioada de cuibărit începe cu zborul nupţial, în funcţie de condiţiile meteo în ianuariefebruarie. Îşi apără teritoriul de cuibărire alungând celelalte specii de păsări răpitoare,
de multe ori chiar şi pe cele de talie mai mare ca acvilele. Femela depune ponta
contând din 3-5 ouă de obicei la mijlovul sau sfârşitul lunii martie. După depunerea celei
de-al doilea ouă începe clocitul, care durează timp de 32de zile. Puii mici sunt hrăniţi de
către femelă din prada adusă de mascul. Puii părăsesc cuibul abia după 6 săptămâni,
după care timp de 2-3 săptămâni sunt învăţaţi şi ajutaţi de către adulţi. Femelele după
primul an deja sunt mature, iar masculii abia după al doilea an de viaţă. Perechile pot
rămâne impreună o viaţă întreagă. Populaţia din Rusia este migratoare iar cele la V de
acesta parţial migratoare sau sedentare. În Europa păsările adulte de obicei nu migrază,
rămânând în apropierea teritoriului de cuibărit pe timp de iarnă. În iernile foarte tari,
când hrana nu este atât de abundentă se mişcă pe teritorii mult mai întinse. Juvenilii de
primul an migreazăpe distanţe destul de mari locurile de iernare fiind în Africa şi în Asia
centrală.
Hrana cea mai preferată a şoimului dunărean este popândăul. Dacă acesta se găseşte
în număr mare în teritoriul de hrănire, nu vânează alte animale. În afară de popândău
prinde şi porumbei, mai ales iarna, când popândăul hibernează şi nu este accesibil ca
hrană. Primăvara o mare parte a hranei poate fi constituită din grauri, care migrează în
stoluri mari. Perechile pot fi observate vânând împreună. De multe ori fură hrana de la
alte specii de păsări răpitoare, alungându-le.
No information
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